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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att belysa situationen för asylsökande barn med 
uppgivenhetssymptom utifrån behandlarens perspektiv. Syftet är vidare att undersöka 
behandlarens upplevelser och erfarenheter av att vårda och stödja dessa barn.  
 
Frågeställningarna som är i fokus berör den vård och stöd som behandlarna erbjuder till 
barnen och deras familjer, effekter av behandlingen samt specifika behandlingar som är 
särskilt verksamma i förhållande till de aktuella barnens tillstånd och behov.  
 
Studien är av en kvalitativ design och den vetenskapliga positionen av konstruktivistisk 
karaktär. Det empiriska materialet består av intervjuer med nio behandlare som varit i direkt 
kontakt med barnen och deras föräldrar. 
Kommande tre teman har varit grundläggande i intervjuerna; symtombilden, vägen ut ur 
tillståndet och slutligen behandlarens reflektioner kring problemet/fenomenet.  
 
Studiens teoretiska perspektiv som valdes i syfte att nå en ökad kunskap och förståelse kring 
fenomenet är; pervasive refusal syndrome, depressiv devitalisering, kvävande moderskap, 
hopplöshet hos barn, simulering samt munchenhausen by Proxy.  
 
Studiens resultat och analys kom att visa att fenomenet apatiska flyktingbarn är mycket 
komplext i sig. Alla behandlare anser att en del barn är verkligt sjuka men att majoriteten av 
barnen avsiktligt framkallar detta tillstånd. Behandlare har kunnat bevittna flera tillfällen då 
barnet eller barnen kunde sitta utan hjälp samt gå och äta själva. Alla behandlare upplevde att 
det var svårt att samarbeta med en del av föräldrarna samt att det fanns ett starkt motstånd till 
behandlingsarbetet från föräldrarnas sida.  
 
 
 
Nyckelord:  
uppgivenhetssyndrom, depressiv devitalisering och depressive devitalization, pervasive loss 
of function, hopelessness och flykting.  
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1. STUDIENS BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1. INLEDNING 
 
Första gången man kunde konstatera fenomenet ”apatiska flyktingbarn” i Sverige var år 2000. 

Det är ett uppgivenhetstillstånd som kännetecknas av att barnen inte äter, inte dricker, inte 

kommunicerar och är helt eller delvis apatiska till livet och sin omgivning. Aggressivitet och 

våld kan förekomma, framförallt gentemot sin moder och sina syskon.  

 

Det som gör Sverige unikt är att det dykt upp ett flertal fall på kort tid vilket utgjorde en 

epidemi. Apatiska flyktingbarn är ett begrepp med många oklarheter. Majoriteten av 

flyktingbarnen kommer från forna Sovjetunionen, en del av barnen kommer från f.d. 

Jugoslavien och det finns några barn från Asien, Afrika och Bangladesh. Man har kunnat 

konstatera att de flesta av de apatiska flyktingbarnen tillfrisknar så fort de får kännedom om 

att migrationsverket beslutat att de får stanna i Sverige. Unikt är att man inte funnit 

flyktingbarn med samma problematik som i Sverige i något annat europeiskt land. Fallen med 

de apatiska barnen har framställts som en gåta och som ett oförklarat fenomen inom det 

medicinska området. 

 

Under de senaste åren har det skapats diskussioner i media och facktidningar. Psykiatriker, 

psykologer, politiker och andra aktörer i samhället har deltagit i diskussionen. Det finns olika 

meningar kring fenomenet. En del påstår att barnen är sjuka, att de behöver vård och att det 

oftast krävs ett permanent uppehållstillstånd ( PUT) för att barnen ska tillfriskna samt att den 

svenska asylpolitiken är orsaken till tillståndet hos dessa barn. Andra anser att man inte får 

blunda för att simulering och manipulering förekommer.  

 

Problemet har politiserats d v s att olika politiska ideologier har positionerat sig i frågan. 

Syftet med detta arbete är att försöka förstå fenomenet utifrån behandlarens perspektiv och 

med hjälp av den valda metoden få svar på mina frågor. Jag kommer även att belysa olika 

teorier och hypoteser från både läkare och psykologer i min uppsats. 

 

1.2. UPPSATSENS DISPOSITION 

I kapitel ett beskriver jag uppsatsens disposition dess syfte och frågeställningar, mitt val för 

ämnet samt studiens avgränsningar. 
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I kapitel två beskrivs bakgrunden med en tidigare forskning, kort historik och annan passande 

litteratur för mitt arbete. I kapitel tre redovisar jag mitt val av metod, förförståelsen och 

forskningsdesign, samt ger en beskrivning av hur arbetet utförts avseende datainsamling, 

urval, intervjuer och databearbetning. Här beskrivs även de metodologiska begreppen såsom 

validitet, reliabilitet,  generaliserbarhet samt etiska överväganden och studiens begränsningar.  

I kapitel fyra redovisas de teoretiska perspektiv som utgör grunden för uppsatsens analys. 

I kapitel fem presenterar jag studiens resultat som består av behandlarens intervjuer. 

Resultatet presenteras med presentation av tre tema som inkluderar i sig intervjucitat samt 

kommentarer till dessa.  

Kapitel sex består av en analys och diskussions delen, där frågeställningarna besvaras och 

studiens resultat relateras till tidigare forskning. Jag undersöker resultatens giltighet, ger 

förslag till fortsatt forskning och säger mitt sista ord.    

 

1.3. SYFTET 

Syftet med detta arbete är att belysa situationen för asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom utifrån behandlarens perspektiv. Syftet är vidare att undersöka 

personalens/behandlarens upplevelser och erfarenheter av att vårda och stödja dessa barn.  

 

1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Vilken typ av vård och stöd erbjuder behandlarna dessa barn? 

2. Hur bedömer de effekterna av sina insatser/behandlingar? 

3. Finns det någon specifik behandling som är särskilt verksam i förhållande till de 

aktuella barnens tillstånd och behov? 

 

1.5. MOTIV FÖR VAL AV ÄMNE 

Detta ämne intresserar mig delvis för att det varit omdiskuterat i media under de senaste åren 

samt att det förekommit olika åsikter kring fenomenet bland olika aktörer i samhället. Detta 

gör att forskningen kring ämnet känns extra spännande. Man har även funnit många 

oklarheter kring detta område. Det är särskilt intressant att intervjua behandlare/vårdare, då 

läkare och psykologer har kommit till tals på olika sätt men inte de som arbetar direkt på 

gräsrotsnivå.  

 

1.6. AVGRÄNSNINGAR 
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Uppsatsens syfte inriktar sig på att belysa situationen för asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom utifrån behandlarens perspektiv samt att vidare undersöka 

behandlarens personliga upplevelser och erfarenheter av att vårda och stödja dessa barn.  

Jag väljer att begränsa mitt arbete, då behandlare tillhör den gruppen som kommer i direkt 

kontakt med barnen men som ännu inte kommit till tals offentligt. Jag väljer att inte intervjua 

barn och deras familjer med tanke på etiska överväganden vilket innebär att det kan bli för 

personligt eftersom det direkt rör dem.  

 

1.7. BEGREPPSDEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

Jag definierar nedan de begrepp som är mest centrala i uppsatsen.  

Andra begrepp som används i uppsatsen definieras och förklaras i efterhand i sitt 

sammanhang.  

 

Apati: Enligt ordboken innebär ordet stor likgiltighet och håglöshet (Malmström, Györki, 

Sjögren, 1986). 

 

Asyl: Med asyl avses i utlänningslagen uppehållstillstånd som beviljas en utlänning för att 

han eller hon är flykting (Utlänningslagen 3 kap. 1§, 2005). 

 

Asylsökande: Den person som ansökt om asyl i Sverige och väntar på besked på sin 

asylansökan (Angel, & Hjern, 2004). 

 

Depressiv devitalisering: Maximal stressreaktion till följd av svåra psykiska trauman i 

kombination med en bestående livssituation, som omöjliggör psykisk bearbetning av de 

traumatiska upplevelserna under asylperioden, enligt Bodegård. (Bodegård, 2004a) 

 

DSM3: Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder är en handbok för psykiatrin som 

innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Ofta hör man talas om DSM-

IV, där IV indikerar att det är den fjärde utgåvan (upplagan) av handboken. 

Den senaste utgåvan kallas DSM-IV-TR, där TR står för ”Text Revision”.  

I Sverige används DSM-IV som ett komplement till ICD-10, International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems. (ur wikipedia. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.) 
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ICD 9: The International Classification of Deseases and Related Health Problems.  

ICD är den internationellt erkända klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem. 

Klassifikationen är primärt ett statistiskt verktyg för jämförelser mellan olika länder vid 

samma tidpunkt samt inom och mellan länder över längre tidsperioder. Klassifikationen sägs 

vara världens mest citerade vetenskapliga källa. (ur ICD-10, den internationella sjukdoms-

klassifikationen/www.nordclass.uu.se/verksam/icd10.htm) 

 

MSbP – Munchausen syndrome by proxy definieras som en vårdares förfalskande eller 

framkallande av fysisk och / eller psykisk sjukdom hos en vårdtagande. I de flesta fallen är 

förövaren en mor och offret är hennes barn. (Gregory, 2003.) 

 

Pervasive Refusal Syndrome (PRS): ett tillstånd med varierande grad av vägran inom flera 

olika områden till följd av allvarligt socialt tillbakadragande och bestämt motstånd till 

behandling. Tillståndet kan leda till allvarliga funktionshinder och potentiella livshotande 

förhållanden utan bevis på några aktuella organiska sjukdomar. (Lask m. fl, 1991.) 

 

Permanent Uppehållstillstånd (PUT): med ett permanent uppehållstillstånd har personen 

rätt att bo och arbeta i Sverige. Personen kan fritt resa in och ut ur Sverige. Om personen reser 

ut ur Sverige måste han eller hon ha ett giltigt pass för att kunna återvända. Flyttar personen 

från Sverige kommer migrationsverket att återkalla tillståndet. (www.migrationsverket .se) 

 

Posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD): Posttraumatisk stress är i psykiatrin en diagnostisk 

kategori som används för att beskriva ett mönster av speciella symtom eller besvär. 

Posttraumatisk stress kan definieras på följande sätt:  

 

”Ångeststörning som uppkommer efter en traumatisk upplevelse (t ex våldtäkt, krigshändelse 

etc.) och som tar sig uttryck i att händelsen gång på gång gör sig påmind i form av minnen, 

drömmar eller känslomässig återupplevelse eller som ett starkt obehag vid konfrontation med 

händelser som liknar eller symboliserar någon aspekt av den traumatiska upplevelsen. Den 

drabbade personen försöker ofta undvika tankar, känslor, aktiviteter och situationer som är 

förknippade med traumat och kan drabbas av minnesförlust. Han eller hon kan förlora 

intresset för viktiga göromål, uppleva främlingskap gentemot andra människor, tappa 

förmågan att uppleva vissa känslor och känna att den egna återstående livstiden är mycket 
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begränsad. Till symtomen på posttraumatiskt stressyndrom hör sömnproblem, irritabilitet, 

koncentrationssvårigheter och känslighet för plötsliga ljus.” (Egidius, 1994) 

 

2. BAKGRUND 

2.1. KORT HISTORIK OM ÄMNESVALET 

Fenomenet apatiska flyktingbarn eller barn som uppvisar uppgivenhetssymtom är nytt i 

Sverige och nästan helt okänd i övriga Europa/världen.  

I en tidigare studie som är gjord av Nader Ahmadi och heter ”Asylsökande barn med 

uppgivenhetssymtom – kunskapsöversikt och kartläggning” (2005:2) har det visat sig att 

antalet rapporterade fall av asylsökande barn med uppgivenhetssymtom ständigt har ökat 

under 2000 – talet: från ett barn under år 2000 till 15 barn år 2001, 65 barn 2002, 143 barn 

2003 och 182 barn 2004. Studien har kunnat konstatera 424 fall av barn med 

uppgivenhetssymtom som varit aktuella någon gång under perioden 1januari 2003 till den 30 

april 2005.  Enligt studien kommer de flesta av dessa barn från forna Sovjetunionen  

(ca 53 procent), 31,4 procent kommer från före detta Jugoslavien och 12,9 procent kommer 

från övriga världen. De flesta av barnen var mellan åtta och femton år gamla. 

Könsfördelningen är jämn. Nästan 85 % av barnen är första eller andra barnet i syskonskaran 

(60 % första och 25 % andra barnet), av dem är nästan 13 % de enda barnet i familjen. I 

studien framgår att det kan förekomma en stor symtomvariation, situationsbundenhet samt 

pendlingar mellan olika svårighetsgrader av symtomet hos ett och samma barn under olika 

perioder. Barnens förbättring verkar med stor sannolikhet bero på om man får 

uppehållstillstånd i landet. Av Nader Ahmadis studie framgår det att totalt 118 barn (ca 28 %) 

fått permanent uppehållstillstånd (PUT), medan 75 barn (17,7 %) har fått avvisningsbeslut 

och inväntar avvisningen. 43 barn (drygt 10%) lever/har levt illegalt med sina familjer.  

 

Tittar man på internationell och nationell barnpsykiatrisk litteratur inom ämnet 

uppgivenhetssymtom hos barn så kan man se att det saknas en vetenskaplig definition eller 

förklaring till förekomsten av problemet. Den tar upp delar av problematiken, men 

forskningen är inte tillräcklig för att man tydligt ska kunna avgränsa problemet och kunna 

fastställa en diagnos. 

 

”När man kommer till studien av de svenska barnen med uppgivenhetssymtom, kan man 

konstatera en variation som inte förekommit tidigare eller diskuterats i den internationella 

litteraturen. I Sverige har alla barn som visat uppgivenhetssymtom uteslutande tillhört 
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gruppen asylsökande barn, medan inget av de fall som beskrivits och analyserats i den 

internationella litteraturen hittills har handlat om asylsökande barn eller ens i någon större 

utsträckning om barn till migranter. Den största delen av fallen i den internationella 

litteraturen handlar om barn som tillhört majoritetsbefolkningen i samhället”. (Ahmadi, 

2005:2, sid. 21) 

 

2.2 TIDIGARE FORSKNING 

2.2.1. Litteratur i Sverige/Forskningsrapporter och populärvetenskapliga artiklar  

Nader Ahmadis rapport 2005 till migrationsminister Barbro Holmberg är en kunskapsöversikt 

och kartläggning av asylsökande barn med uppgivenhetssymtom. Syftet med rapporten är 

”att kartlägga och analysera förekomsten av asylsökande barn med svåra stressreaktioner 

som uppgivenhet, avskärmning och regression (även internationella erfarenheter ska 

beaktas), tillsammans med berörda myndigheter utveckla metoder för att upptäcka och möta 

barn i riskzonen och genom förebyggande insatser förhindra att barn utvecklar svåra 

stressreaktioner, i samspel med berörda aktörer stimulera till utveckling av samarbetsformer 

och främja utbyte av kunskap och erfarenheter.” (Ahmadi, 2005:2, sid.1)  

 

I rapporten undersöker forskaren internationell och nationell barnpsykiatrisk litteratur där man 

diskuterar kring förekomsten av uppgivenhetssymtom hos barn. Ahmadi poängterar i sin 

rapport att det fortfarande saknas någon vetenskapligt grundad definition eller förklaring till 

problemet. De hypoteser och förklaringsmodeller som litteraturen tar upp är ännu inte 

vedertagna och erkända internationellt. I Sverige har studien kunna registrera 424 fall av barn 

med uppgivenhetssymtom som varit aktuella någon gång under perioden  

1januari 2003 till 30 april 2005. Av dessa är ca 178 personer under behandling. De flesta av 

de aktuella barnen (153 fall) är från Stockholms län.  

 

Göran Bodegård (Läkartidningen 19:2004) beskriver i en artikel tillståndet för fem 

asylsökande barn som varit inlagda på Eugeniakliniken i Stockholm. Barnen i Bodegårds 

studie visar nästan samma symtom som de barn som finns med i de internationella studierna. 

Den enda skillnaden är att de barn som har blivit aktuella i Sverige uteslutande är barn till 

asylsökande föräldrar, medan barnen i de utländska studierna huvudsakligen tillhör 

majoritetsbefolkningen. 
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Göran Bodegård beskriver sina patienters tillstånd som Depressiv Devitalisering som han 

även betraktar som en variation av PRS – Pervasive Refusal Syndrome. Han är övertygad om 

att dessa barn och deras familjer befinner sig i total hopplöshet, att de är hjälplösa och 

reagerar med svåra psykiska störningstillstånd. Läkaren anser att det är den svenska 

asylpolitiken som är skälet till depressiv devitalisering hos dessa barn. ”Politiska beslut om 

hur den svenska humanistiska människosynen skall tillämpas i lagstiftningen och i bemötande 

samt vården av lidande flyktingar är rimligen av största betydelse.” (Bodegård, 2004, sid. 

1699) 

 

Hans Bendz, överläkare inom verksamhetsområdet psykiatri på Universitetssjukhuset i Lund, 

har publicerat en artikel i Svenska Dagbladet (13 december, 2005) med titeln ”Apatisk 

epidemi obegriplig”. Syftet med hans artikel är att få barnläkare att se bredare på fenomenet 

och inte förkasta eller förtiga i vissa fall förekommande simulerad sjukdom. Han tar upp att 

simulering inte är en okänd företeelse i vetenskapen och att om man förkastar simulerad 

sjukdom som ett diagnostiskt alternativ så begår man ett professionellt misstag.  

”Att en diagnos är möjlig innebär inte att ingen annan existerar. Vad som för läkaren är 

absurt och orimligt kan te sig rimligt och nödvändigt för den som desperat söker vägen till det 

åtrådda men svårnådda målet.”(a.a.)  

 

I artikeln ger författaren en definition till simulerad sjukdom och skriver att allt handlar om att 

ställa rätt diagnos. ”Sätten att arbeta, utreda och tänka vid misstanke om simulerad sjukdom 

skiljer sig delvis från dem, som vi läkare vanligen använder.” (a.a.) 

 

Han skriver vidare att det är felaktigt att betrakta tanken på simulering som absurd och 

hänvisar till att patientens tillstånd är allvarligt och plågsamt. Han tar upp ett eget exempel om 

när han blivit lurad av en patient som hade lyckats simulera psykisk sjukdom i flera år.  

Hans Bendz betonar i artikeln ”att vinsten kan vara av ekonomisk eller annan art såsom ett 

uppehållstillstånd. Tanken på simulerad sjukdom hos apatiska barn är desto mer befogad som 

deras antal i Sverige än internationellt unik.”(Bendz, 2005, a.a.) 

 

Magnus Kihlbom har också skrivit 2006 om apati och uppgivenhet hos flyktingbarn.  

Syftet med hans vetenskapliga artikel är att göra så att man förstår detta omdiskuterade 

tillstånd och detta gör han med hjälp av flera teorier. Han för diskussionen i termer av inlärd 
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hjälplöshet och stressreaktioner styrda från serotonegra neuron i limbiska systemet och 

hjärnstammen.  

 

Magnus Kihlbom anser att tillståndet hos barnen bör ses/förstås som psykosomatiska  

krisreaktioner, ”även om det är tänkbart att medveten aggravering kan förekomma i enstaka 

fall”.  (Kihlbom, 2006) 

 

Björn Lundin, överläkare på barn och ungdomspsykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset 

i Linköping och Stefan Croner, överläkare på barn- och ungdomsmedicinska kliniken skriver 

om ”Barnmisshandel genom förfalskning av symtom” i sin artikel och presenterar 

Munchausen Syndrome by Proxy (MSbP), dvs. att barnmisshandel genom förfalskning av 

symptom, är en potentiellt mycket farlig form av misshandel. ”En av föräldrarna, vanligtvis 

modern, är förövaren.” ( 2001, sid. 2302) 

 

Enligt forskarna är det vanligt med förekomst av MSbP ( Munchausen Syndrome by Proxy) 

inom sjukvården. Barnsjukvårdens personal blir nyckelpersoner när det gäller att upptäcka 

och rapportera dessa fall. Lundin och Croner skriver i sin artikel att det krävs kunskap för att 

kunna se tecknen och avslöja syndromet och att det krävs en genomtänkt strategi för att man 

ska få en riktig handläggning. ”Såväl läkare som övrig sjukvårdspersonal, sociala 

myndigheter och rättsväsende har en tendens att tro att dessa till synes vårdande och 

engagerade föräldrar inte kan vara farliga för sina barn. Den kraftfulla reaktion av 

förnekande och aggressivitet som ofta följer på konfrontationen/avslöjandet kan få även den 

utredande läkare som klarlagt förhållandena att tvivla på sina fynd.” (Lundin & Croner, 

Läkartidningen 2001, sid. 2310) 

 

Tomas Eriksson, chefsöverläkare inom akutpsykiatrin i Malmö är övertygad om att det inte 

finns några apatiska flyktingbarn, enligt hans mening har dessa barn blivit drogade av sina 

föräldrar för att familjen ska få stanna i Sverige. 

 

Eriksson (2006) ger ett svar på en debatt i Svenska televisionen som han riktar till svenska 

läkare/specialister i barn- och ungdomspsykiatri i Malmö. Tomas Erikson beskriver sin syn på 

problemet och ger sina förklaringar till tillståndet. Han anser att simulering låter som en 

sannolik diagnos i vissa fall och hävdar att flera asylbarn har förgiftats av sina föräldrar. 

Enligt Tomas Eriksson så måste apatiska barn utredas medicinskt. 
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”En sammanvägning av de egendomligheter som förekommer kring de apatiska barnen 

väcker misstanken att tillståndet är resultatet av någon form av manipulation. Den mest 

sannolika formen i dessa fall torde vara läkemedelsförgiftning.” (Eriksson, 2006.) 

 

Tomas Eriksson anser att Sveriges barnläkare och barnpsykiatrikers förklaring till att 

tillståndet uppgivenhetssymtom beror på den svåra psykiska stress som dessa barn utsatts för, 

saknar bärande argument. 

 

”Man snarast får intrycket att dessa läkare mera agerar som debattörer i asylfrågan än som 

medicinska experter. Med utgångspunkten att barnen och deras familjer är svårt utsatta 

(vilket de uppenbarligen är) och att det är inhumant att ifrågasätta utsatta personer 

(vilken kanske är en begriplig ståndpunkt) har de kategoriskt avvisat alternativa förklaringar 

till barnens beklagansvärda tillstånd asylprocessen.”  (Eriksson, 2006.) 

 

Det ”olyckliga” är att ”landets barnläkare och barnpsykiatrer tycks vilja ge allmänheten en 

uppfattning att tillståndet betingas av psykogena faktorer snarare än att vilja utreda 

tillståndets faktiska natur.”  (Eriksson, 2006.) 

 

Då det gäller vetenskapens nuvarande ståndpunkt så vet man inte vad tillståndet beror på.  

”I malmögruppens inlägg, liksom i de inlägg som barnläkare och barnpsykiatrer tidigare 

gjort, framkommer överhuvudtaget ingenting som lämnar en rimlig förklaring till dessa barns 

tillstånd. Inga kartlägganden av tillståndets genes, etiologi och patofysiologi har kunnat 

lämnas och inga effektiva behandlingsmetoder har redovisats.” (a.a.) 

 

I sin artikel tar han hänsyn till fem egendomligheter som kännetecknar de så kallade apatiska 

barnen. Vidare i sin artikel kommer han med konkreta exempel på egendomligheter och 

argument till varför han inte tror på fenomenet. För Tomas Eriksson är den mest sannolika 

formen av manipulation i dessa fall läkemedelsförgiftning.  

 

”För denna hypotes talar det förhållandet att många av de aktuella barnen är för unga för att 

man skall kunna få dem att spela med i någon annan form av regisserad manipulation.” 

(Eriksson, 2006.) 
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Överläkaren anser att barnens symtom såsom saknad kommunikationsförmåga, saknad 

förmåga att ta hand om sig själva med eneures och enkopres (problem med toaletten), saknad 

förmåga att röra på sig, behov av sondmatning och helt eller delvis avskärmning från 

omvärlden tyder på att många av dessa barn är ”medvetslösa snarare än apatiska”.  Tomas 

Eriksson skriver även att det finns många läkemedel som kan ge upphov till den typen av 

symtom. På slutet av sin artikel skriver överläkaren att det intressanta är att apatiska barnen 

uppvisar samma symtom som rapporterats vid överdosering av bromider (medicin).  

 

Claes Sundelin, professor inom Barnhälsovården på Akademiska sjukhuset i Uppsala och Tor 

Lindberg, professor emeritus, ordförande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp skrev 

artikeln (Apatiska barn – var står vetenskapen idag? i  Läkartidningen 2005). 

Artikeln är en sammanfattning av ett forskarseminarium om flyktingbarn med 

uppgivenhetssymtom som anordnats i Uppsala av Svenska barnläkarföreningen och dess 

arbetsgrupp för flyktingbarn. Diskussionen i artikeln ligger på en allmän barnpsykiatrisk nivå 

och den tar upp den kliniska bilden av hur stress och trauma påverkar barn. Författarna 

diskuterar vidare innebörden av PTSD (Post Traumatic Stress Syndrome) samt depression för 

barn. En större del av artikeln ägnas åt en diskussion kring olika behandlingsformer och få 

kända internationella och nationella teorier om fenomenet presenteras. Författarna kommer 

inte med någon ny teori eller ny förklaring utan talar om ”Muselmänner” d v s ”interner i 

koncentrationslägren som helt hade förlorat viljan att överleva och drog sig undan omvärlden 

på ett sätt som liknar autism” och de jämställer två fenomen som är dagens fenomen: apatiska 

flyktingbarn och dåtidens fenomen muselmänner. Författarna anser att fenomenet apatiska 

flyktingbarn inte är ett nytt fenomen. Det är dock nytt för Sverige att så många barn har  

sjukdomen uppgivenhetssymptom och att deras tillstånd är kroniskt. Dessa läkare diskuterar i 

sin artikel en möjlighet till behandling i öppen och sluten vård som de kallar för ”två olika 

skolor”.  Ett problem som läkarna tar upp är att det saknas vetenskapliga studier av 

behandling i öppen vård.  ”Båda skolor är dock djupt eniga om att permanent 

uppehållstillstånd för familjen är det som får barnets tillstånd att vända.” Författarna 

utesluter tanken på att barnen simulerar eller manipuleras av sina föräldrar.  

 

Lars Joelsson och Karin Dahlin har gjort en studie om asylsökande barn som sökt 

barnpsykiatrisk behandling. Syftet med undersökningen var att kartlägga barnens tidigare 

sjukdom, diagnos dess etniska bakgrund och mödrarnas psykiska hälsa samt att utvärdera 

vilken roll permanent/tillfälligt uppehållstillstånd (PUT/TUT) är till hjälp för tillfriskandet. 

    11  



Joelsson och Dahlin har gjort en uppföljning på sammanlagt 124 barn och ungdomar från 

asylsökande familjer, som sökt psykisk barn- och ungdomsvård (PBU) i Luleå/Boden under 

åren 1998 – 2005. Uppföljningen har visat att det var flera barn från asylsökande familjer än 

svenska barn som har sökt psykiatrisk hjälp.  

 

”Barn från forna Sovjetunionen var överrepresenterade.” Författarna tar vidare upp i sin 

studie att det sedan år 2000 är ett ökat antal asylsökande familjer som sökte PBU, och flera 

barn har behövt hjälp med näringstillförsel. En utlösande faktor för dessa symtom var ofta ett 

negativt besked om uppehållstillstånd. Beskedet om permanent uppehållstillstånd var den 

faktor som bäst påverkade tillståndet i en positiv riktning. Forskarna lade märke till att 

mödrarna till de barn som behövde sondmatas ofta hade brister i sin förmåga till omsorg. 

Förmågan till omsorg förbättrades väsentligt då de fick besked om att de fått permanent 

uppehållstillstånd. 

 

Forskarnas uppfattning är att det är asylprocessen som framkallat apatisymtomen. Forskarna 

kan inte jämföra de barnen med dem som beskrivits ha ”PRS – pervasive refusal syndrome”. 

De har inte heller hittat någon skillnad mellan behandling i öppen eller slutenvård. 

 

Joelsson och Dahlin konstaterar att det är nödvändigt med slutenvård vid kaotiska situationer 

såsom till exempel självmordsförsök, starkt utagerande beteende och svåra psykotiska 

symtom hos vissa barn. Forskarna tar upp att inga barn från Somalia hade sökt PBU, trots att 

det på förläggningen bodde lika många barn från Somalia som från Armenien och Kazakstan. 

Enligt uppgifter från Migrationsverket hade barn från Somalia ofta varit med om svåra 

trauman.  

 

2.2.2 Engelskspråkig litteratur och artiklar 

Följande stycke bygger huvudsakligen på det som Nader Ahmadi har sammanfattat i sin 

rapport (2005:1). 

 

Lask m.fl. betonar att det är svårt att tillhandahålla en tillfredställande diagnos. Var och ett av 

barnen hade uppvisat symtom som är förenliga med flera olika diagnoser, såsom anorexia 

nervosa, selektiv mutism, ångest, fobi, depression, stupor och PTSD. Barnen uppfyllde inte 

dock diagnoskriterierna för något av dessa tillstånd enligt ICD 9 eller DSM 3. De skriver 

vidare att barnen uppvisat flera olika övergripande problem som tillsammans överskred var 
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och ett av de ovannämnda symtomen. Inget av dessa symtom kunde ensamt förklara barnens 

sätt att vägra saker samt deras självbestraffande uppförande. Författarna lägger fram 

hypotesen att dessa barn hade valt att ingå i detta tillstånd som en slutgiltig tillflykt för att 

undgå en outhärdlig situation. Vidare presenterar författarna en ny definition – Pervasive 

Refusal Syndrome (PRS) – som är ett tillstånd med varierande grad av vägran inom flera olika 

områden till följd av allvarligt socialt tillbakadragande och bestämt motstånd till behandling. 

Tillståndet kan enligt Lask m.fl. leda till allvarliga funktionshinder och potentiella livshotande 

förhållanden utan bevis på några aktuella organiska sjukdomar. 

Det som enligt Lask mest kännetecknar PRS är en bestämd vägran att ta emot hjälp och 

behandling.  

 

Thompson and Nunn (1997) skriver i sin artikel “The Pervasive Refusal Syndrome: The 

RRAHC Experience” som är tryckt i tidsskriften Clinical Child Psychology and Psychiatry, 

sin definition och beskrivning av PRS (Pervasive Refusal Syndrome). Enligt författarna, 

orsakas tillståndet av en oförutsägbar och okontrollerad situation. Exempel på okontrollerade 

situationer, enligt Nunn och Thompson är följande: familjeförflyttning och migration. Inför 

dessa situationer kan barnen förlora framtidstron och känna sig hjälplösa. Föräldrarnas 

psykiska och fysiska tillstånd påverkar också barnet. I artikeln presenterar författarna 

syndromets diagnostikkriterier och det framkommer att det är oklart om syndromet har en 

egen specifik etiologi och en behandlingsform som är helt olik andra typer av 

barnpsykiatriska störningar.  

 
3. METOD OCH URVAL 

Studiens syfte är avgörande när det gäller vilken datainsamlings – och bearbetningsmetod 

som ska användas. Forskarens egen förståelse om den fråga man forskar i och i vilken grad 

den ena eller den andra metoden uppfattas som det bästa verktyget för att uppnå studiens syfte 

är minst lika viktigt.  

 

I kapitlet presenterar jag min förförståelse av ämnet, argumenterar för metoden samt 

motiverar varför jag valt att göra en kvalitativ studie. Jag presenterar också studiens urval och 

tillvägagångssättet av datainsamlingen. Sedan diskuterar jag uppsatsens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet samt tar upp hanteringen av etiska frågor.  

 

 3.1. FÖRFÖRSTÅELSE 
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Mitt intresse för temat är stort, blandannat eftersom jag själv kommer från forna 

Sovjetunionen. 

Jag är särskilt intresserad eftersom de flesta av de drabbade barnen kommer från mitt 

hemland. Jag försöker att se objektivt på fenomenet, granska litteraturen kring ämnet kritiskt 

samt med hjälp av befintlig litteratur och studiens resultat förstå orsaken till fenomenets 

förekomst i Sverige. 

 

3.2. FORSKNINGSDESIGN 

Uppsatsen är en kvalitativ studie av deskriptiv karaktär, där utgångspunkten är att ge röst åt 

behandlare som har kommit i direkt kontakt med barnen och deras familjer men som ännu inte 

blivit hörda. Det är viktigt att ta upp att yrkesgruppen jag valt att intervjua, inte tidigare har 

presenterat sina åsikter inom området. Andra yrkesgrupper såsom läkare och psykologer har 

kommit till tals men inte behandlare. Därför är det viktigt att belysa fenomenet från 

behandlarens synvinkel. Intervjuerna var semistrukturerade med en på förhand bestämd 

frågeguide.  

 

Ambitionen har varit att hålla sig till frågeguiden och sedan ha en öppen diskussion med 

behandlaren kring ämnet. Det kändes viktigt att låta de intervjuade tala utifrån egna 

erfarenheter och upplevelser. Behandlaren själv avgjorde hur mycket han/hon ville berätta.  

Jag kommer att använda mig av den kvalitativa metoden då jag inte kommer att göra några 

numeriska faktorer för att besvara mina frågeställningar. Jag kommer att intervjua ett antal 

behandlare/vårdare som dagligen kommer i kontakt och (har kommit i kontakt) med och har 

observerat de apatiska flyktingbarnen.  

 

För att på bästa sätt täcka behandlarnas/vårdarnas observationer kring fenomenet har jag 

utformat ett frågeformulär. Alla intervjuade personer förblir anonyma. Jag tar (har tagit) 

hänsyn till etiska överväganden, problem och begränsningar. Intervjuerna bygger sig på 

vårdarens medgivande och godkännande. De är fria att avbryta eller avsluta sin medverkan i 

undersökningen när de själva önskar det. Mitt val av intervjupersoner baseras på 

könsperspektiv och behandlarnas egna kunskaper om barnens språk och kultur.  

 

I boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) ställer Kvalé bland annat frågan” Om 

man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? Med 

hjälp av intervjuer blir det möjligt att på bästa sätt uppnå studiens syfte och besvara dess 
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frågeställningar. Empirin i studien består av nio intervjuer där jag försöker fånga in 

behandlarens kunskap, erfarenhet och syn på fenomenet. För att på bästa sätt täcka in 

behandlarens upplevelser har jag utformat en temainriktad intervjuguide (Patton, 1990). 

Intervjuguiden har fungerat som en vägledare för mig under intervjuerna, den har hjälpt mig 

och de intervjuade behandlarna att följa frågorna och även under intervjuns gång komma med 

andra lämpliga frågor. Frågeguiden har varit utformad så att den på bästa sätt ska kunna täcka 

in mina frågeställningar.  

 

Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att erhålla kvalitativa 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (a. a. s. 117). Enligt 

Kvale är den kvalitativa forskningsintervjun ett bra hjälpmedel till att komma i nära kontakt 

med de intervjuades tillvaro men författaren betonar även att forskningsintervjun inte är ett 

samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar 

situationen. Den kvalitativa forskningsintervjun kan bidra till en tät och djup beskrivning av 

enskilda människors tillvaro, men kan inte jämföras med ett samtal där båda parter är 

involverade på lika villkor. (a.a.s.13.) 

 

Vilka verktyg som ska användas i undersökningen beror på vilka syften och frågeställningar 

man vill ha besvarade. Lägger undersökningen fokus på innebörd och sammanhang (Merriam, 

1998), tolkningar och värderingar av den sociala världen, förutsätter den användning av 

kvalitativa forskningsmetoder. En kvalitativ studie ger möjlighet att studera komplexa sociala 

situationer samt tillhandahåller detaljerade och djupgående uppgifter i ämnet.  

 

Rubin (1997) tar upp att fördelarna med en kvalitativ studie är att den ger en omfattande 

förståelse av ett fenomen. Dessutom tillåter kvalitativa forskningsmetoder att man studerar 

företeelsen i dess naturliga miljö. För att fullfölja studiens syfte krävs det en djupare insikt 

och förståelse av handlingsstrategierna för lokalsamhällets medverkan i problemlösningar och 

förändringsarbete och därmed är en kvalitativ forskningsansats relevant för studien. Det är 

viktigt att nämna att nackdelar med en kvalitativ studie utgår från diskussionen om studiens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa frågor analyseras närmare i kapitlets avsnitt 

3.5.1, 3.5.1, 3.5.3. 

 

3.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
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Avsnittet beskriver först hur jag gått tillväga i mitt sökande efter relevant information för mitt 

arbete. 

 

Forskningen kring apatiska flyktingbarn är begränsat eftersom det är ett relativt nytt fenomen. 

Detta kan anses som en brist i vad gäller studiens validitet.  

Studien bygger bland annat på en sammanställning av referenser erhållna genom sökningar i 

databaserna PSYCinfo, LIBRIS, Svemed+, Medline och Artikelsök. Sökord för uppsatsen har 

varit både på engelska och svenska såsom: uppgivenhetssymtom, flykting, munchausen by 

proxy, depressiv devitalisering, hopplöshet, simulering, manipulering; pervasive loss of 

function, depressive devitalization, refugee children, abnormal illness behaviour, 

hopelessness, melengering osv. 

 

Referenslistor från vetenskapliga artiklar kring fenomenet användes för att få kännedom och 

tillgång till andra artiklar. Med hjälp av sökningsfunktionen ”google” via Internet kunde jag 

få bredare syn på den aktuella informationen inom området. De flesta vetenskapliga artiklarna 

kunde man finna i Läkartidningen under åren 2001 – 2006 och i tidningen Dagens medicin. 

Den dagliga pressen såsom tidningen Svenska Dagbladet, Dagens nyheter och Aftonbladet 

har även studerats. 

 

Nader Ahmadis kunskapsöversikt (2005:2) har hjälpt mig att titta på tidigare forskning inom 

området. I rapporten belyser han internationell och svensk forskning kring ämnet.  

 

3.3.1. Urval av intervjupersoner  

Då det gäller urvalet av intervjupersoner i kvalitativ forskning bör den överensstämma 

med studiens syfte. Patton (1990) benämner detta ”syftesbestämt urval”  

(”purposeful sampling”), vilket innebär att urvalet bör bestå av informationsrika fall 

(a.a.s.169.) 

 

 Jag valde att intervjua personer som framförallt kommit i direkt kontakt med barnen och 

deras familjer, personer som observerat och vårdat barnen dygnet runt. 

Behandlare som i samband med behandlingen träffat barn med uppgivenhetssymtom och som 

genom det har en god kännedom om fenomenet och därför närmare kan berätta vad de har sett 

och gjort under behandlings tiden. 
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Min målsättning var att intervjua erfarna behandlare från olika organisationer, detta för att få 

ett bredare urval. Urvalet har även baserats på könsperspektivet och behandlarnas bakgrund 

och kunskaper om barnens språk och kultur.  

 

Tanken var att genomföra drygt tio intervjuer för att uppnå en bra validitet i mitt arbete, 

jag kom dock i kontakt med nio intervju personer under studiens gång. Jag har ringt runt till 

olika organisationer som arbetat/arbetar med apatiska flyktingbarn och på så sätt kommit i 

kontakt med mina intervjupersoner. De intervjuade personerna kom sedan med förslaget att 

jag kunde intervjua deras samarbetspartner och kollegor.  

 

Intervjuerna genomfördes mellan januari år 2006 och mars år 2006. Tiden för intervjuerna 

varierade mellan 60 minuter till 1,5 timme. Med samtycke från intervjupersonerna gjordes en 

bandinspelning av ett antal intervjuer. Andra intervjuer skrev jag för hand. 

Därefter skrevs intervjumaterialet ut, för att kunna presenteras och bearbetas.  

 

3.3.2. Intervjupersonerna 

Studien inkluderar nio intervjuer av fem kvinnor och fyra män. Av dessa arbetar sju stycken 

som behandlare och två av dem är även teamledare. En av de nio intervjuade arbetar som 

sjuksköterska.  

Könsfördelningen är rätt jämn och åldrarna är mellan 26 och 51 år. Behandlarna har olika 

etniska bakgrunder, en del kommer från Sverige och övriga norden och en del kommer från 

andra länder som exempelvis det forna Sovjetunionen. Alla intervjuade har en 

högskoleutbildning samt andra utbildningar inom sin yrkesgrupp. Sex stycken av personerna 

har arbetat med barn med uppgivenhetssymtom i ett och ett halvt till två år, övriga tre 

behandlare har arbetat i drygt fyra år vilket innebär ända sedan sjukdomen blev aktuell i 

Sverige. Alla behandlare har en bred erfarenhet av att ha arbetat med barn med 

uppgivenhetssymtom och deras familjer, de har alla uppgivit att barnen kommer från forna 

Sovjet Unionen, majoriteten kommer från Azerbajdzan, en del från Uzbekistan och 

Kazakistan, en mindre del kommer från Ukraina och Vitryssland. Två av behandlarna hade 

även träffat på några fall från Bangladesh.  

 

Åldrarna på dessa barn med uppgivenhetssymtom är mellan fem och 19 år. 

Familjernas vistelsetid i Sverige varierar mellan en och halv månad upp till fyra år.  
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Familjebilden ser väldigt olika ut, en del barn kommer från en kärnfamilj d v s mamma, 

pappa, barn men det förekommer även ensamstående mammor med ett eller flera barn. I ett 

fall var den ensamstående en far med ett barn.  

 

3.4. DATAREDOVISNING OCH BEARBETNING 

Intervjun är råmaterialet till den senare meningsanalysen. Kvaliteten hos den ursprungliga 

intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och 

rapporteringen (Kvale, 1997, s. 134). Vid intervjun använde jag en temainriktad intervjuguide 

(Kvale, 1997) som jag utgick ifrån (se bilaga). Frågorna var planerade och avsedda att täcka 

vissa teman. I vilken ordning eller omfattning svaren kom spelade ingen roll.  

Jag försökte dock att hålla mig till ordningen i frågeguiden, detta för att inte tappa tråden och 

inte glömma någon viktig fråga. I slutet av intervjun lämnade jag tid över till en öppen 

diskussion kring fenomenet.  

  

3.4.1. Tematisering 

Följande teman kristalliserades ut ur dels mitt syfte och frågeställningar, dels behandlarnas 

svar på frågor och litteraturstudien. Men ändå har jag varit öppen/mottaglig till om nya teman 

dyker upp under studiens gång för att inkludera dem i min studie. 

 

1. Symtombilden 

2. Vägen ut ur tillståndet 

3. Behandlarnas syn 

 

3.4.2. Analytiska ansatser 

Jag har valt att använda ett konstruktivistiskt perspektiv i min uppsats, detta eftersom 

problemet inte har några medicinska eller biologiska ansatser och man kan anta att fenomenet 

är av en social konstruktion.  

”Social konstruktivismens grundtanke är att samhällets verklighet är en mänsklig och social 

konstruktion.” (Gustavsson 1996, 78).  

Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv består verkligheten av en mänsklig förmåga till 

anpassning. Människor som är upplevande subjekt konstruerar och tolkar verkligheten i den 

värld de har omkring sig. (Brunsson & Andersson 1997, 23) 

 

    18  



Socialkonstruktivism handlar om hur sociala problem uppstår i ett samhälle. (Egidius, 2002) 

Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet skapar vi verkligheten genom ett samspel med 

varandra där vi delar och legitimerar uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad.  

Payne (2002, s 38) beskriver att sociala uppfattningar är en produkt av människors förståelse. 

Ian Hacking menar att frasen ”social konstruktion” ibland främst används som ett sätt att 

skaffa vänner eller fiender, han noterar att: ”Frasen har blivit ett lösenord, om du prisar den 

anser du dig vara uttalat radikal, om du skäller på den utpekar du dig själv som rationell, 

resonabel och respektabel.” 

 

I Berger & Luckmanns bok om ”social konstruktion” beskrivs hur de osynliga men mäktiga 

gränser som samhällets regler utgör, skapas, ändras, institutionaliseras och överförs till nästa 

generation. (Wikipendia – den fria 

encyklopedia/www.sv.wikipedia.org/wiki/Social_konstruktion). 

 

I boken ”Forskningsmetoder i socialt arbete” (2005) skriver författarna att 

socialkonstruktivismen bland annat har använts för att analysera läkares diagnossättande vid 

psykiatriska tillstånd. I fallet med apatiska flyktingbarn talar Göran Bodegård bland annat om 

Depressiv devitalisering och om Pervasive Refusal Syndrome som en reaktion på och som 

kan utlösas på grund av stress, trauma samt en hopplös livssituation.  

Larsson (2005) med flera beskriver socialkonstruktivism i punktform. 

Jag väljer att diskutera kring några punkter som har en koppling till min studie. Det är viktigt 

att påpeka att jag med hjälp av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv försöker få en djupare 

förståelse av det studerande fenomenet.   

 

• ”Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan man få förståelse av hur olika grupper 

uppfattar ett fenomen. Ett antal olika sociala konstruktioner kan existera vid sidan av 

varandra i ett samhälle. Man kan tala om olika ”kulturer”. Kulturella skillnader kan 

alltså analyseras genom att analyser av skillnader i sociala konstruktioner.” 

     (Lilja & Larsson 2005, s. 314-315) 

• ”Maktförhållanden påverkar vilka sociala konstruktioner som blir dominerande i ett 

samhälle. De sociala konstruktioner eller ”diskurser” som bärs upp av starka 

professionella grupper får ofta en dominerande ställning i ett samhälle.” (Lilja, J & 

Larsson, S. 2005, s. 314-315) 
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• ”Socialkonstruktivism kan underlätta identifiering av nya lösningar. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv framhäver betydelsen av att analysera både 

historiska processer – de processer som lett fram till den nuvarande meningen – och 

analyser av skillnader mellan hur olika grupper konstruerar ett fenomen eller ett 

begrepp. Man kan bättre förstå motsättningar mellan olika grupper i ett samhälle om 

man kan klarlägga vilka meningar som resp. grupp tillskriver ett fenomen.” (Lilja, J & 

Larsson, S. 2005, s. 314-315) 

 

Då det gäller frågan om apatiska flyktingbarn så har det bildats en grupp av starka, 

professionella läkare, psykologer samt personer inom andra yrkesgrupper som har en konkret 

syn på problemet och som har skapat en ”diskurs” i samhället. Deras syn belyser endast en 

sida av fenomenets förekomst d. v. s. att barnen är sjuka till följd av trauma och stress samt att 

den bidragande orsaken till barnets tillstånd även kan vara den svenska asylpolitiken som 

enligt de ”starka och professionella grupperna” anses vara för hård och inhuman.  

Den starka gruppen grundar sina påståenden om barnens tillstånd med hjälp av föräldrarnas 

utsagor/berättelser om barnen.  

 

På andra sidan av de inflytelserika professionella personerna så finns det en annan grupp 

professionella med en motsatt åsikt om problemet kring de apatiska flyktingbarnen. Denna 

grupp utesluter inte tanken på simulerad sjukdom och manipulation i fallen med barn som har 

uppgivenhetssymtom. 

 

3.5. VALIDITET OCH RELIABILITET 

3.5.1. Validitet 

Enligt Kvale (1997) är validiteten en kvalitetskontroll som genomförs under alla stadier i 

kunskapsproduktionen. Valideringen blir vidare beroende av den hantverksskicklighet som 

utvecklas under undersökningen, med ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt 

tolkanden av upptäckterna. 

 

Merriam (1994) tar upp inre validitet och säger att det handlar om huruvida ens eget resultat 

överensstämmer med verkligheten. Med andra ord, kan resultatet verkligen fånga det som 

finns. Merriam (a.a.) menar att när det gäller kvalitativ forskning så är verkligheten holistisk, 

flerdimensionell och den befinner sig i ständig förändring. Enligt författaren finns inga fasta 

eller objektiva företeelser som väntar på att bli upptäckta, observerade och mätta. Människor 
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konstruerar sin verklighet genom mentala konstruktioner. Det är forskarens uppgift att kunna 

återge och rekonstruera den beskrivning av dessa multipla konstruktioner som informanten 

har lämnat ifrån sig vid intervjutillfället. Merriam (1994) hänvisar till Taylor och Bogdan 

(1984) som menar att forskaren har en skyldighet att presentera mer eller mindre ärlig 

återgivning av det sätt varpå informanterna upplever sig själva och sina upplevelser.  

Enligt Patton (1990), är det viktiga att det måste finnas en överensstämmelse mellan det som 

ska studeras och de frågor som ställs i intervjuerna. Jag anser att  behandlarnas svar ger täta 

och informationsrika beskrivningar av det undersökande fenomenet. 

 

Min ambition med uppsatsen är att uppnå en relativt hög validitet. Jag har granskat och 

kontrollerat intervjumaterialet noggrant. Under hela bearbetningen av intervjuerna har jag 

ifrågasatt de tolkningar som jag har gjort. Studiens slutsatser påverkas av hur en forskare 

tolkar och förstår det insamlade materialet.  

 

Jag är medveten om att jag behöver göra ett flertal återkopplingar till studiens syfte och 

frågeställningar under studiens alla faser. Jag har även teoretiserat materialet, d v s jag har 

haft en teoretisk föreställning om vad som undersökts. 

 

Validiteten påverkas av intervjupersonernas svar. Det är viktigt att ta hänsyn till att alla 

intervjupersoner inte har möjlighet att uttala sig fritt kring ämnet, då det valda ämnet har en 

känsloladdad karaktär i samhället, i media osv. Känsliga ämnen och obekväma synpunkter 

kan vara svåra att uttala. Det kan förklaras med att det finns en rädsla bland vissa personer 

och att de inte vill stöta sig med personer av en annan åsikt. I mitt fall så kändes det som att 

de flesta av de intervjuade personerna svarade ärligt på mina frågor utifrån sina egna 

upplevelser och erfarenheter. 

 

Det är viktigt att nämna att jag inledde alla intervjuer med att berätta om arbetets syfte dess 

frågeställningar och hur intervjuinformationen skulle hanteras och användas.  

 

3.5.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas och om den 

replikerande undersökningen i så fall kommer att ge samma resultat. Enligt Merriam 

(1994:180) är dock reliabiliteten ”ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen, 

eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt”. 
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Reliabilitet syftar till tillförlighet i en undersökning. Det kan lättast förklaras med att 

resultaten skulle bli detsamma oberoende av vem som utförde studien. För att pröva 

resultatens konsistens har jag därför kategoriserat och tolkat materialet vid flera tillfällen 

(Kvale, 1997, Patton, 1990, Larsson, 2005). Studiens reliabilitet kan också stärkas genom 

ständigt kontrollerande och tydliggörande av studiens tillvägagångssätt. Den kan även ge en 

möjlighet för andra forskare att genomföra en liknande studie. 

 

3.5.3. Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om att ett resultat från den aktuella studien även kan användas i 

andra situationer. Det känns viktigt att påpeka att det inte går att generalisera en kvalitativ 

studie enligt samma krav som sätts på en kvantitativ studie. (Jensen, 1995) I en kvalitativ 

studie undersöker forskaren ett fenomen som kan vara aktuellt och unikt just vid den konkreta 

tidpunkten och de utvalda personerna som forskaren valde att intervjua. 

 

Kvale (1997) påstår att man kan göra en analytisk generalisering, i grunden ligger en analys 

av likheter och skillnader mellan olika situationer. Det har inte varit min avsikt att 

generalisera resultatet till hela gruppen av behandlare. 

 

3.6. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden handlar till en stor del om att skydda individens integritet 

(Merriam, 1998). Flera etiska överväganden har diskuterats i undersökningen på grund av 

studiens känsliga ämne. 

 Enligt Kvale (1997) finns det flera etiska riktlinjer som ska följas av forskare. Dessa är 

följande: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Jag försökte följa dem i min 

studie. Jag tillfrågade varje intervjuperson om han/hon ville ställa upp på intervjun och det var 

viktigt för mig att få deras samtycke. Jag berättade för dem att all information kommer att 

förbli anonym. Jag lade märke till att de flesta av mina intervjupersoner var mycket positivt 

inställda till samtalet med mig, och att de tyckte studien var av stort intresse. Det är viktigt att 

de får komma till tals och belysa sin syn på fenomenet. Vissa personer tyckte att ämnet är av 

en känslig karaktär och anser därför att man ska vara försiktigt i sina uttalanden. Känsligheten 

i ämnet kan ha påverkat behandlarens svar på frågorna. Det känns dock som att jag har lyckats 

med att få den önskvärda informationen. Jag anser inte att de data som presenteras i studien 

överskrider individens integritetsgränser. Jag är medveten om att forskare bör vara objektiv 
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och ha en kritisk hållning gentemot sitt arbete. Det är därför jag har försökt att återspegla 

olika teoretiska ståndpunkter i min studie.  

 

3.7. STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 

Jag har begränsat studien genom att intervjua en yrkesgrupp – behandlare. Tanken har varit att 

belysa behandlarens syn på fenomenet samt att vidare undersöka behandlarens personliga 

upplevelser och erfarenheter av att vårda och stödja asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom. Jag väljer att begränsa mitt arbete, då behandlare tillhör den 

yrkesgruppen som kommer i direkt kontakt med barnen men som ännu inte kommit till tals 

offentligt. Med tanken på etiska överväganden väljer jag bort att intervjua barn och familjer 

då det rör dem personligt och kan vara känsligt att prata om det. 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
4.1 PERVASIVE REFUSAL SYNDROME (PRS) 
 
Nader Ahmadi ger i sin rapport 2005:2 en beskrivning av begreppet Pervasive Refusal 

Syndrome (PRS), enligt Lask. Jag i min tur ska göra några utdrag från hans rapport vilka jag 

kommer att applicera i texten.  

 

Under år1991 skrev Lask B, Britten C, Kroll L, Magagna J och Tranter M en artikel vid namn 

”Children with pervasive refusal”.  I artikeln har de för första gången uppmärksammat ett 

liknande fenomen i vetenskapen. Författaren gör en beskrivning av fyra kliniska fall som 

består av fyra flickor mellan nio och 14 år gamla. Alla fyra flickorna har visat svåra psykiska 

störningar. Flickorna befann sig flera månader i ett livshotande tillstånd som beskrivs av 

Nader Ahmadi på följande sätt: ”allvarlig inåtvändhet och en djup, allomfattande och 

bestämd vägran att äta, dricka, tala, gå eller sköta sin hygien.” (Ahmadi, 2005:2, sid.15) 

Tillståndet var så komplext och så olikt alla tidigare kända barnpsykiatriska symtom att det 

behövdes göras en ny definition för att kunna diagnostisera och behandla dessa barn samt 

liknande fall av psykiska störningar hos andra barn. Det fanns inga tecken i något av fallen på 

organiska sjukdomar.  

 

Lask med flera påpekar att barnen uttryckligen visade en aktiv vägran. De skrek och visade 

starkt motstånd till att ta emot hjälp.  
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”De stängde munnen och vred på huvudet eller spottade för att inte tvångsmatas. En del 

slutade prata och använde sig istället av ljud, några hade en önskan till att dö. I vissa fall 

fanns misstanke om sexuella övergrepp av fadern eller någon nära anhörig och barnen 

vägrade att åka hem. Några av barnen hade visat tecken på aggressivitet i barndomen och 

deras föräldrar hade behandlats för depression. Den mest signifikanta egenskapen hos dessa 

barn har enligt författarna varit deras aktiva vägran. De visade en stark vilja att inte gå, tala, 

dricka, äta eller sköta om sig själva. Efter behandlingen fosterhemplacerades ett par av 

barnen, och de visade sig förbättra deras tillstånd. 

I de fall Lask m.fl. beskriver har återhämtningen varit smärtsam och långsam (ca ett år). 

Detta gäller även i de fall som senare tas upp av andra författare, bl.a. Nunn och Thompson.” 

(Ahmadi, 2005:2, sid. 15)  

 

Lask m.fl. poängterar att det är svårt att ställa en tillfredställande diagnos då barnen visat olika 

symtom som kan inkludera flera olika diagnoser i sig som till exempel fobi, depression, 

anorexia nervosa, ångest, selektiv mutism, stupor och PTSD. Inget av barnen uppfyllde 

diagnoskriterierna för något av dessa tillstånd enligt ICD 9 eller DSM 3. ”Inget av dessa 

symptom kunde ensamt förklara barnens vägran och självbestraffande uppförand.” (Ahmadi, 

2005:2, sid. 14)  

Lask m.fl. föreslår ett antagande att dessa barn valde att gå in i detta tillstånd som en tillflykt 

för att undgå en fruktansvärd situation. Författarnas presentation av (PRS)- Pervasive Refusal 

Syndrome är följande.  

 

Enligt Lask m. fl. (PRS- Pervasive Refusal Syndrome) – är ett tillstånd med varierande grad 

av vägran inom flera olika områden, en följd av allvarligt socialt tillbakadragande och ett 

bestämt motstånd till behandling. Detta kan leda till funktionshinder och livshotande 

förhållanden utan bevis på några aktuella organiska sjukdomar.  

 

I sin relativt nypublicerade artikel i ”Advances in Psychiatric Treatment (2004), vol. 10, 153 – 

159”, drar Lask sina slutsatser på tillståndet PRS. 

 

a) syndromet utgör en livshotande psykisk störning hos främst flickor mellan 8 och 16 år  

b) syndromet kännetecknas av en djup vägran att äta, dricka, tala, gå eller sköta om sig   

själv 

c) barnen visar starkt motstånd till behandling 
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d) det går inte att fastställa orsakerna till uppkomsten av tillståndet eftersom de kan vara   

ett flertal komplexa orsaker samt att de kan vara  kopplade till en känsla av hjälplöshet 

 

I Lasks artikel från år 2004 tar han upp att syndromet även kan finnas hos yngre barn och 

även bland pojkar, vilket han själv stött på genom åren. 

Nader Ahmadi skriver i sin rapport 2005:2 att Lask jämför tillståndet med en del vedertagna 

barnpsykiatriska diagnoser såsom depression, ångest, ätstörningar, selektiv mutism, katatona 

störningar, skolvägran/skolfobi, kroniskt trötthetssyndrom och ”factitious illness”.  

 

Nader Ahmadi 2005:2 skriver vidare, att trots att det är många av de egenskaper som Lask 

tillskriver PRS, om att de överensstämmer med ovannämnda diagnoser, så är hans slutsats att 

PRS avviker från dem i en eller flera aspekter. Han avfärdar inte tanken att några barn som 

han diagnostiserat med PRS har en samsjuklighet med depression. Ahmadi skriver att Lask 

emellertid anser att deras symtombild vida överskrider depressionens symtombild och att den 

senare inte inbegriper egenarten, djupet och vidden av barnens symtom. Viktigt är att påpeka 

att det som enligt Lask mest kännetecknar PRS är bestämd vägran att ta emot hjälp och 

behandling.  

 

Lask menar i sin artikel från år 2004 att de utlösande faktorerna fortfarande är okända vilket 

gör att han dämpar ner betydelsen av sexuella övergrepp som en viktig utlösande faktor. Lask 

väljer att gå på Nunn och Thompsons (1996) linje som innebär att inlärd hjälplöshet kan vara 

förklaringen till barnens beteende. I slutet av artikeln påpekar författaren att det finns många 

obesvarade frågor gällande syndromet, till exempel om syndromet verkligen existerar eller 

om det finns mindre allvarliga variationer av syndromet. Han undrar även över orsaken till 

problemet och vilken som är den bästa praxisen beträffande behandlingen. 

 

 

4.2. PERVASIVE REFUSAL SYNDROME (PRS), enligt Nunn och Thompson (1996)  

Nader Ahmadi beskriver i sin rapport 2005:2  PRS utifrån Nunn och Thompsons synsätt. Jag 

kommer att använda några utdrag från hans rapport och tillämpa i texten nedan.  

 

Nunn och Thompson (1996) skriver i sin artikel ”The Pervasive Refusal Syndrome: Learned 

Helplessness and Hopelessness” att en förklaring till barnens sätt att bete sig kan bero på en 
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inlärd hjälplöshet. Författarna menar att PRS kan vara en reaktion på en känsla av att befinna 

sig i en okontrollerbar och hopplös situation.  

 

Nader Ahmadi beskriver i en del av sin rapport 2005:2, att författarna jämfört ett likartat fall i   

sin studie nämligen symtom som man tidigare upptäckt hos hundar på 1950- talet genom 

djurförsök, dessa har de sedan satt i jämförelse med de drabbade barnens tillstånd och 

symtom. I försöken på hundarna användes elchocker, hundarna reagerade passivt mot 

smärtan, de försökte härda ut utan att göra något åt situationen. Det var som om de gav upp 

enligt Thompsons och Nunn, detta troligtvis på grund av att de lärt sig att smärtan så 

småningom skulle upphöra och att de inte spelade någon roll vad de gjorde. (Ahmadi, 2005:2) 

 

Thompson och Nunn skriver i sin artikel från år 1997 om situationer som inte går att 

kontrollera, där de tar upp att Pervasive Refusal Syndrome är en beskrivande beteckning för 

en del barn som visar upp en sammansättning av olika kliniska egenskaper som skiljer sig från 

andra närliggande störningar. Ahmadi poängterar i en del av sin rapport 2005:2 att till skillnad 

från Lask m.fl. (1991) föreslår Nunn och Thompson (1996) att PRS inte huvudsakligen är 

relaterat till övergreppsituationer utan att det även kan förekomma till följd av 

separationsångest, socialt tillbakadragande och depression. Upphovet kan härledas till en 

förnimmelse av en okontrollerbar och oförutsägbar framtid och att ingenting man gör kan 

påverka situationen. 

 

Som exempel på okontrollerbara situationer nämner de (enligt Ahmadi) bl.a. frekventa 

familjeförflyttningar och migration. Barnen kan i dessa fall anklaga sig själva för den 

uppkomna situationen, förlora framtidstron eller generalisera  

 

”Dessutom påpekar de att hjälplöshet/hopplöshet kan ”smitta” från föräldrar till barn eller 

tvärt om. De menar samtidigt att det är oklart om syndromet har en egen specifik etiologi och 

en behandlingsform som är helt olik andra typer av barnpsykiatriska störningar.” (Ahmadi, 

2005:2, sid. 16) 

 

Nader Ahmadi citerar Thompson och Nunn och skriver att deras studie tyder på följande 

slutsats: ”there is a potential for overlap between Pervasive Refusal Syndrome (PRS) and 

several other conditions. It is not clear whether the syndrome represents the severe end of a 
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spectrum of disorders characterized by refusal or a discrete disorder with different 

aethiology, course and response to treatment.” (Ahmadi, 2005:2, sid 17) 

I sin rapport 2005:2 presenterar Nader Ahmadi författarnas diagnostikkriterier för PRS, de ser 

ut så här: 

a) matvägran och viktminskning 

b) socialt tillbakadragande och skolvägran 

c) vägran (delvis eller helt) att röra sig, tala eller sköta om sig själv 

d) aktivt och aggressivt motstånd mot hjälp eller all annan form av uppmuntran 

e) inga organiska sjukdomar 

f) inga psykiatriska sjukdomar som bättre passar in i symtombilden 

 

4.3.DEPRESSIVE DEVITALISERING, enligt Göran Bodegård 
 
Göran Bodegård har skrivit ett flertal artiklar och rapporter inom det aktuella ämnet ”apatiska 

flyktingbarn med uppvisat uppgivenhetssymtom”. I en av sina studier tar han upp en del av de 

internationella studierna och försöker knyta ihop deras teorier och slutsatser av situationen till 

de asylsökande barnen i Sverige som har visat uppgivenhetssymtom. 

 

I sin article ”Life-threatening loss of function in refugee children: another expression of 

pervasive refusal syndrome?” (2005, vol 10 (3): 337 – 350) beskriver Bodegård tillståndet för 

fem asylsökande barn som varit inlagda på Eugeniakliniken i Stockholm. Nader Ahmadi 

skriver i sin rapport 2005:2  att barnen i Bodegårds studie uppvisade så gott som samma 

symtom som de barn som finns med i de internationella studierna – dock med skillnaden att 

de barn som blivit aktuella i Sverige uteslutande är barn till asylsökande föräldrar, medan 

barnen i de internationella studierna huvudsakligen tillhör majoritetsbefolkningen. Enligt 

Ahmadi, beskriver Bodegård sina patienters tillstånd som ”Depressiv Devitalisering” och ser 

funktionsnedsättningen hos dem som en variation av PRS. Författaren har lagt märke till att 

det under de närmsta åren sedan år 2001 så har fenomenet varit okänt i Sverige. ”Före år 

2002 har det inte förekommit vare sig kliniska observationer eller rapporter om fall av 

depressivt devitaliserade barn i svensk facklitteratur.” (Ahmadi, 2005:2, sid. 19) 

 

Ahmadi skriver vidare i sin rapport att alla barn som förekom i Bodegårds studie kom från 

områden i f.d. Sovjetunionen och att de anses vara mycket traumatiserade på grund av att de 

fått se våld och sexuella övergrepp. Barnen i Göran Bodegårds studie är upp till tio år gamla 
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och könsfördelningen är rätt jämn. Det finns inga uppgifter om sexuella övergrepp mot barnen 

men fyra av fem har haft någon form av psykisk störning före de kommit till Sverige. Alla 

familjer har under behandlingstiden fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. (Ahmadi, 

2005:2) 

 

”Barnen har enligt Bodegård önskat att få dö och de har visat olika symtom relaterade till ett 

flertal barnpsykiatriska störningar som till exempel, depression, ätstörningar, mutism, 

aggression, ångest och socialt tillbakadragande. Författaren konstaterar att fyra av barnen 

med de svåra symtomen aldrig visat en aktiv eller avsiktlig vägran.” (Ahmadi, 2005:2, sid. 

19) 

 

Göran Bodegård anser att återhämtningen för dessa barn har visat sig betydligt snabbare efter 

beslut om beviljat uppehållstillstånd (från en vecka till tre-fyra månader) än för barnen i de 

internationella studierna som har (minst ett års rehabiliteringstid).  

Nader Ahmadi skriver, att man inte kunnat se tecken på organisk sjukdom eller amnesi hos 

dessa barn och att de hörde och mindes allt som uttrycktes i deras närvaro under 

kontaktlösheten.  

 

I likhet med de internationella författarna kan inte Göran Bodegård ge en förklaring till varför  

barnen insjuknade och varför sjukdomsförloppet och återhämtningsprocessen såg ut som den 

gjorde. Ändå säger Bodegård (i sin studie/artikel från 2005) att man med hjälp av Nunn och 

Thompsons teorier om inlärd hjälplöshet kan förklara situationen och tillståndet för de 

asylsökande barnen i Sverige som visat uppgivenhetssymtom.  

 

Ahmadi skriver i sin rapport 2005:2 att Göran Bodegård lägger fram några hypoteser till 

orsakerna bakom tillståndet och hur man kan ta sig ur sjukdomen. Enligt Ahmadi, använder 

sig Bodegård av teorier om ”Lethal mothering” det vill säga kvävande moderskap,  

det är hans förklaring till barnens tillstånd. Göran Bodegård betonar den patologiska aspekten 

av förhållandet mellan de drabbade barnen och modern mot bakgrund av den senare 

traumatiska upplevelsen av förföljelse och sexuella övergrepp (Ahmadi, 2005:2, sid. 19). 

 

Bodegård använder sig av Nunn och Thompsons teori om att föräldrarna överför sin 

hjälplöshet till sina barn. Deras och Lasks förklaringsmodell baseras på tre stora P: n: 

Predesposition (anlag), Precipiating (framkallande faktorer) och Perpetuating 
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(vidmakthållande faktorer). Enligt Nader Ahmadi, 2005:2, hävdar Bodegård i slutet av sin 

artikel att det begränsade empiriska underlag för studien (fem barn) inte tillåter en 

generalisering av dess slutsatser. 

 

Ahmadi, 2005:2 betonar att genom att referera till en litteraturöversikt över flyktingbarns 

mentala hälsa (Lustig m.fl. 2004) påpekar Bodegård att det tidigare inte funnits forskning eller 

annan rapportering om förekomsten av sådana störningar bland flyktingbarn i andra länder. 

Enligt Bodegård har Sverige en överrepresentation av devitaliseringsdepression bland barn i 

asylsökande familjer. Hans hypoteser, enligt Ahmadi,  som förklaring till detta är följande: 

 

a) saknad av intresse eller okunnighet bland forskarna om det psykosociala 

hälsotillståndet hos flyktingar 

b) den svenska migrationsbyråkratins destruktiva påverkan på barnens hälsa 

 
 

4.4. SIMULERINGS DIAGNOS/SIMULERAD SJUKDOM 
 

Ordet simulation är av latinsk härkomst och betyder låtsande, förställning, i bedrägligt syfte 

utfört försök att med låtsad sjukdom vinna någon personlig fördel. Liknande försök nämns 

tidigt i historien eftersom simulationen är lika gammal som lögnen. Odysseus och David 

kunde uppge exempel på simulanter redan under forntiden, och bland romarna borde 

simulationen ha varit en ganska vanlig företeelse, Galenos har även senare skrivit ett arbete. 

Bland de omständigheter som orsakar simulationsförsök brukar det nämnas: t.ex. en önskan 

att undgå militärtjänst, att befrias från straff eller att förkorta ett fängelsestraff genom 

simulering av sjukdom, en förhoppning om skadeersättning vid olycksfallsförsäkring kan 

också vara ett exempel. Hos barn är skolsjukan en rätt banal anledning till mer eller mindre 

lyckade simulationsförsök. Det händer inte sällan att simulering av fysiska sjukdomar 

framkallas genom yttre våld som till exempel hud irritation. De vanligaste simulerade 

sjukdomarna är förlamning, blindhet, dövhet o.s.v. En noggrann neurologisk undersökning 

och speciella medicinska prov kan hjälpa till att avslöja ett så kallat sjukdomsbedrägeri. Det är 

däremot mer komplicerat att avslöja simulering av sjukdom när det gäller 

sinnessjukdomar/psykiska sjukdomar. Genom svält t.ex. under en eller ett par dagar gör 

personen sig själv mottaglig till simulerad sjukdom. Några fall av hysteriska psykiska 

sjukdomar står på gränsen till simulering och visar sig genom en medveten eller omedveten 

viljeansträngning. (ur nordiskt ordbok - www.runeberg.org/lexikon). 
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Hanz Bendz, överläkare för verksamhetsområdet psykiatri, på Universitetssjukhuset i Lund 

ger följande definition till simulerad sjukdom: 

Med simulerad sjukdom menas att en frisk person  

1) beter sig sjukligt 

2) talar om symtom som inte finns,  

3) överdriver existerande symtom  

4) tillfogar sig eller tillfogas skada som leder till sjukdom (exempelvis äter något giftigt eller 

törstar och svälter)  

5) fuskar med provtagningar.  

Han skriver vidare att det finns särskilda koder för medveten simulering i de internationella 

systemen för sjukdomsklassifikation.  

 

”Simulering har bevisligen förekommit i skadestånds- och sjukförsäkringsärenden. 

Uppskattningsvis så har en av hundra patienter inom psykiatrin använt simulering mot cirka  

fem procent i det militära. I rättsliga sammanhang kan andelen vara så hög som  

10-20 procent. Gemensamt för alla dessa situationer är att de med asylsituationer har mycket 

på att vinna med en sjukdomsdiagnos.” ( Svenska Dagbladet, december 2005) 

 

4.5. MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY (MSbP) eller BARNMISSHANDEL 
GENOM FÖRFALSKNING AV SYMTOM 

 
Namnet ”Munchausen Syndrome by Proxy” är lånat från ryttmästaren med de fantastiska och 

fantiserade berättelserna, Hieronymus von Münchhausen. När Asher 1951 beskrev ett 

beteende där människor söker sjukvård med avsiktligt framkallande eller påhittade symtom 

för att få bli patienter uppkallade han tillståndet efter den kände historieberättaren och gav det 

namnet Münchhausen syndrom. När den engelske pediatrikprofessorn Roy Meadow 1977 

beskrev ett motsvarande beteende hos mödrar som förfalskat symtom hos sina barn för att få 

bli ”sjukhusvårdade genom ombud” benämnde han detta ”Münchausen Syndrome by Proxy” 

(proxy = ombud). Tio år senare presenterade Rosenberg en sammanställning av de hitintills 

publicerade 117 fallen, och sedan dess har den internationella litteraturen kring MSb ökat. 

(Lundin & Croner, 2001, sid. 2302)  

 

”Münchhausen by proxy” är  idag den mest komplicerade  - och mest dödsbringande formen 

av misshandel. Syndromet definieras som en vårdares förfalskande eller framkallande av 
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fysisk och / eller psykisk sjukdom hos en vårdtagande. I flesta fall är förövaren en mor och 

offret är hennes eget barn. Baron Karl von Münchhausen är en historisk person, en militär och 

äventyrare som levde på 1700- talet och som blev känd för sina många lögner. 1951 lånade en 

brittisk läkare hans namn och införde termen ”Münchhausensyndromet” för personer som 

simulerar eller framkallar sjukdom hos sig själva för att få medlidande, stöd och kontroll över 

andra. En försiktig beräkning visar att det är 1200 nya fall årligen i USA, med motsvarande 

antal i andra länder alltefter befolkningsmängd. Många fall är dock oanmälda och helt 

oupptäckta. Detta beroende på att misshandeln sker i hemlighet. Svårigheten är att förövarna 

oftast förnekar sina gärningar. Läkarna är i själva verket omedvetet medbrottslingar, 

betingade som de är att blint tro på vad patienter och anhöriga berättar. 

Det som en förälder säger brukar vara den bästa vägledningen till ett sjukligt tillstånd hos 

barnet, så det krävs en enorm attitydförändring hos läkarna innan de förmår acceptera att 

uppgifterna är osanna, att proverna trots allt är normala, att ingen behandling någonsin 

fungerar, att inga prover i världen någonsin ”räcker” och att föräldern bör kännetecknas som 

brottsling. De bästa lögnerna är de som blandar fakta och påhitt. Barn kan visa tydliga 

symtom, men hur de har uppkommit kan förbli dolt. Många läser läkarböcker från pärm till 

pärm eller letar på Internet för att få medicinsk information och material till sina 

teaterföreställningar. Det händer ofta att barn skyddar de personer som misshandlar dem och 

därför inte avslöjar något för personer inom sjukvården och socialtjänsten. (Gregory, 2003, 

sid. 1) 

 

Definitionskriterier för MSbP: 

1. Symtom hos ett barn som är framkallade av en förälder eller någon som är satt i 

förälderns ställe.  

2. Barnet tas ofta till undersökning och behandling, som ofta leder till ett flertal aktiva 

medicinska insatser.  

3. Förövaren förnekar kunskap om symtomens orsaker. 

4. Akuta symtom försvinner när barnet skiljs från förövaren.  

 

Pediatrikprofessorn Roy Meadow (1977) beskrev i sin studie 117 fall av MSbP och studerade 

även förövarens beteende. I den studien var alla förövarna mödrar, 98 procent biologiska och 

två procent adoptivmödrar. Idag finns ett flertal studier som även redovisar fäder som 

förövare. Den totala andelen kända manliga förövare är idag knappt fem procent. Meadow   

beskriver mödrarnas beteende på följande sätt:  

    31  



 

-     Mödrarna söker nära kontakt och använder en personlig ton med/till personalen. 

- De organiserar och pysslar om övriga föräldrar och besökare på avdelningen.  

- De sätter sig in i avdelningsrutiner, introducerar ny personal, visar hur utrustning 

fungerar och när den skall användas 

- De lämnar inte barnen/ är ständigt med och överlåter inte gärna åt annan personal att 

sköta barnet.  

 

I sin studie undersöker Meadow om det kan finnas några personlighetsstörningar (i form av 

psykiatrisk sjuklighet) hos förövaren. I studien kommer man fram till att den vanligaste 

psykiatriska diagnosen är depression. De personlighetsstörningar som beskrivs är histrionisk, 

borderline, narcissistisk och ospecifik personlighetsstörning. Sambandet mellan depression, 

suicidalitet och förövandet av MSbP beskriver Meadow i flera fall. Meadow skriver i sin 

studie att man kunnat avslöja 14 fall med hjälp av dold videoövervakning.  

 

MSbP utförs i två former: dels aktivt genom kvävning, förgiftning och annan direkt 

manipulation av barnets kropp, dels genom en passiv form där förövarens aktivitet endast 

består i förfalskning av sjukhistorien.  

De största riskerna för döden (mortaliteten) uppstår vid kvävning och förgiftning. 

 ”I litteraturen finns beskrivningar av tillsatser av psykofarmaka, antiepileptika, laxermedel 

och diuretika i barnens mat och dryck. Ventrikelsonder har använts för tillförsel av salter, 

socker, frätande ämnen och förorenat vatten samt infartskanyler för att injicera bl. a 

föroreningar”. (Lundin & Croner, 2001, sid. 2306)  

 

Lundin och Croner skriver i sin artikel att själva processen att förfalska tillstånd och 

livshistorier kan utspela sig även på andra sätt än i sjukvården. De anser att den ständiga 

lögnen är en viktig komponent i helheten. ”Det lögnaktiga beteendet innebär att uppge falska 

uppgifter i kontakt med sjukvården och att driva ett bedrägeri i handling som sträcker sig 

över lång tid. Förövaren simulerar en vårdande och trovärdig förälder som övertygar andra 

om sina goda avsikter samtidigt som hon/han ägnar sig åt att skada både barnet och, i en 

mening, även den inblandade personalen.” (Lundin & Croner, 2001, sid. 2307)  

 

Författarna poängterar vikten med utredningsarbetet som enligt dem bör innehålla en 

noggrann kartläggning av barnets hela sjukdomshistoria. Uppföljning och kontroll av alla 
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uppgifter om familjens livshistoria har också en betydelse. Man kan avslöja falska uppgifter  

inom ett flertal olika områden. ”Det är viktigt att säkerställa att kurvor, registreringar och 

provtagningar inte har manipulerats av föräldern. Vid varje tillfälle av oförklarade symtom 

skall lämplig och möjlig provtagning för toxikologiska analyser övervägas.” (Lundin & 

Croner, 2001, sid. 2310 ) 

 

Flera författare kommenterar att det finns hinder till en framgångsrik handläggning av MSbP-

fall. ”Livsfaran för barnet underskattas ofta, vilket leder till ett alltför passivt 

utredningsförfarande och en för låg omhändertagandenivå. Såväl läkare som övrig 

sjukvårdspersonal, sociala myndigheter och rättsväsendet har en tendens att tro att dessa 

vårdande och engagerade föräldrar inte kan vara farliga för sina barn. Den kraftfulla 

reaktion av förnekande och aggressivitet som ofta följer på konfrontationen/avslöjandet kan 

få även den utredande läkare som klarlagt förhållandena att tvivla på sina fynd.” (Lundin & 

Croner, 2001, sid. 2310) 

 

Författarna tar vidare upp att de sociala och psykologiska konsekvenserna av framkallat 

tillstånd blir mycket allvarliga för många barn. De äldre barnen riskerar att dras in i ett 

samspelsmönster med föräldern. Barnet blir moderns medhjälpare och lär sig också att 

manipulera medicinering och andra behandlingsinsatser, liksom att överta förövarens 

verklighetsbeskrivning och ge förövaren stöd för de falska livshistorierna.  

 

4.6. ASYLPROCESS I SVERIGE 

De personer som faller in under FN: s konvention från 1951 kallas för konventionsflyktingar 

och de har rätt att söka asyl i Sverige, Norge och Danmark. Konventionens första artikel 

berättar att en flykting är en person som har en välgrundad fruktan för förföljelse med 

anledning av ras, religion, nationalitet, tillhörighet med viss social grupp eller politiska 

åsikter. På grund av detta befinner de sig utanför det land där man är medborgare.  

 

Enligt svensk lag har även personer som är i behov av skydd till följd av starka skäl som 

exempelvis: tortyr, dödsstraff, krig samt miljökatastrofer i sitt hemland och har  

en rädsla att bli förföljda på grund av sitt kön eller sexuella läggning rätt till asyl. 

(Utlänningslagen 3 kap. 2 §, 2005) 

Personer som har starka humanitära skäl kan också beviljas uppehållstillstånd. 
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Som humanitära skäl anger Migrationsverket en livshotande sjukdom då personen inte kan få 

vård i sitt hemland (Migrationsverket, 2005). Huvudregeln vid bedömningen av humanitära 

skäl är enligt regeringen att det i princip bör krävas att vård eller behandling i Sverige kan 

leda till en förbättring eller att behandlingen är livsnödvändig. Enbart att vården har en högre 

kvalitetsnivå här i landet kan inte enligt regeln utgöra en grund för uppehållstillstånd. När det 

gäller barnens humanitära skäl så kan de skäl som krävs för ett uppehållstillstånd vara något 

svagare om det gäller ett sjukt barn eller ett barn med funktionshinder än vad gäller vuxna. 

Detta gäller då ett återvändande till hemlandet skulle påverka barnets utveckling på ett 

livsavgörande sätt. Särskild hänsyn kan också tas om sjukdomen utvecklats efter inresan i 

Sverige. (Juhlén, 2003) 

 

Från och med den sista mars 2006 gäller en ny utlänningslag i Sverige (SFS 2005: 763). 

Den nya lagen ersätter termen ”humanitära skäl” mot ”synnerligen ömmande omständigheter” 

och anger att vid bedömningen ”skall man särskilt beakta utlänningens hälsotillstånd, 

anpassning till Sverige och situationen i hemlandet” (5:6, 1 st). 

Då det gäller barn kan de beviljas uppehållstillstånd för omständigheter som inte behöver vara 

av samma allvar och tyngd som krävs för att tillståndet skall beviljas vuxna personer (5:6, 2 

st). ”Den tillfälliga lagen som Riksdagen beslutade om och som trädde i kraft den 15 

november 2005 och gällde till den 31 mars 2006 har gjort det möjligt för bl.a. barnfamiljer 

att få en ny prövning av sitt asylärende.” (Ahmadi 2006, sid.13) 

 

Migrationsminister Barbro Holmberg säger i DN: s debatt från 060427 att det tidigare var en 

process utan slut där fler och fler fick tillstånd på grund av att väntan blivit för lång i Sverige, 

och själva systemet har uppmuntrat människor till att lämna in ansökan om och om igen. 

Många har tappat förtroendet för den svenska asylprocessen och därför fattade riksdagen ett 

beslut i höstas om tillfällig lag för att många av dem som blivit kvar länge i Sverige skulle få 

en ny chans att få stanna. Lagen riktades främst till barnfamiljer, men även till andra grupper 

som inte kunnat återvända till sitt hemland. 

Enligt Barbro Holmberg är det mer än 80 procent av alla barnfamiljer som prövats hittills och 

fått ett positivt besked.  

Migrationsministern säger i DN: s debatt från 060427 att det genomförts en rad reformer för 

att komma till rätta med bristerna i det svenska asylsystemet. ”För knappt en månad sedan 

genomfördes den största reformen på migrationsområdet någonsin. En ny utlänningslag har 

trätt i kraft. Såväl flyktingbegreppet som de övriga skyddsgrunderna har utvidgats. 
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Flyktingpolitik handlar om människor som flyr för sitt liv, flyr undan förföljelse och krig. Där 

ska fokus i asylrätten ligga. Möjligheten att lämna in nya ansökningar efter ett överklagande 

och ett slutligt beslut har tagits bort. Sammantaget är detta reformer som stärker 

rättssäkerheten. Vi får en mer öppen process. Vi får en asylprocess med ett tydligare slut och 

med skyddsbehovet i fokus. Mycket är gjort som jag är stolt över, men mycket återstår 

samtidigt att göra. Barnfamiljer ska inte behöva vänta mer än tre månader på ett första 

besked. Människor ska kunna ställa krav på ett besked i tid från myndigheterna. För att kunna 

klara detta måste också myndigheterna kunna ställa krav på att den asylsökande lägger fram 

alla sina skäl, medverkar fullt ut och styrker sin identitet. ” 

Barbro Holmberg är övertygad om att den ökade migrationen ställer nya krav på asylsystemet.  

En rättssäker och effektiv asylprocess och ett återvändande som fungerar för dem som saknar 

skyddsbehov är målet för en lyckad asylprocess.   

 

Ahmadi gör i sin rapport (2006:2) en komparativ studie av asylprocessen i tre nordiska länder: 

Norge, Danmark och Sverige. Med hjälp av studien identifierar forskaren de eventuella 

utmärkande faktorerna för den svenska asylprocessen. 

Brekke 2004 a påstår att flera olika faktorer kan påverka en asylsökandes förväntningar och 

beteenden under asylprocessen. Han nämner ett lands signaleringsstrategi och 

asylprövningsrutiner. ”Den första handlar om det sätt på vilket ett land ”väljer” att skapa 

bilden av sig själv som asylland och den andra om de lagar, regler, attityder och möjligheter 

som påverkar asylprocessen.” (Ahmadi, 2006, s. 53) 

 

Enligt Ahmadi (2006:2) har Sverige traditionellt setts som ett land med en generös och 

humanistisk attityd gentemot flyktingar. Som ett exempel på den humanistiska sidan av den 

svenska flyktingpolitiken skriver han om den uppmärksamhet och det engagemang som såväl 

regeringspartierna som oppositionen ägnat problemet med asylsökande barn som visat 

uppgivenhetssymtom. Ahmadi har i sin rapport (2006:2) med hjälp av intervjuer och annan 

data undersökt personernas avsikter med att söka asyl i Sverige. Undersökningen har visat att 

de personer som av olika skäl tvingas eller väljer att överge sitt land för att söka asyl i Sverige 

eller i något annat land är väl medvetna om vilket land de ska välja som sin 

destination/mottagarland. Bland asylsökande från forna Sovjetunionen är Sverige särskilt känt 

som ett humant och generöst land med mjuk lagstiftning. Ur Ahmadis 2006:2 studie har det 

också framkommit att de asylsökande som väljer att fly till Sverige kommer från medelklass 

befolkningen och har ganska goda kunskaper om asylregler och asylförmåner i Sverige.  
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I jämförelse med andra Nordiska länder såsom Norge och Danmark anses Sverige vara det 

mest generösa asyllandet trots en hårdare asylpolitik sedan början av 1990-talet. Med hårdare 

asylpolitik menar Ahmadi att Sverige har ställt hårdare krav på identitetshandlingar samt 

inkluderat begrepp som repatriering och återvändande i asylpolitiken.(Brekke 2004a sid.25)  

Slutsatsen av det hela är att antalet asylsökande som sökte asyl i Sverige stadigt har ökat (från 

41 % av alla dem som sökt asyl i Sverige, Norge och Danmark år 2000 till 60 % år 2003), 

medan färre personer har sökt asyl i Danmark (31 % år 2000 jämfört med 9 % år 2003.) 

(Brekke 2004a). I Danmark är det mycket ovanligt att uppehållstillstånd beviljas av 

humanitära skäl.  

 

En annan avgörande faktor för asylsökande som söker asyl i något land är att veta alla de 

villkor och förutsättningar som ett land erbjuder under väntan i asylprocessen. Sådana faktorer 

som rättigheten att vara självförsörjande, möjligheten till språkundervisning, orientering mot 

arbetsmarknaden, tillgång till egen bosättning, ekonomiskt stöd och rättshjälp spelar en viktig 

roll i valet av mottagande land och landet blir mer attraktivt för att söka asyl där. Sverige 

anses vara ett lockande land utifrån de förmåner asylsökande har. För en asylsökande är det 

viktigt att ta hänsyn till vilka möjligheter som ett land erbjuder de asylsökande i frågan om att 

överklaga Migrationsverkets beslut. 

 

Ahmadi (2006) skriver att det i Sverige uppkommit en möjlighet att lämna in en ny ansökan 

om ”nya omständigheter” i asylärendet, detta har lett till långa handläggningstider vilka vållat 

stor frustration bland såväl de asylsökande som de tjänstemän som är involverade i 

asylprocessen. (s.55) Samtidigt har omprövningsmöjligheten gett nytt hopp om att de flesta 

asylsökande får uppehållstillstånd i slutändan ”bara man är ihärdig nog under den långa 

processen och utnyttjar alla medel som står en till buds.” (Ahmadi 2006, s 55) 

I slutändan får de flesta asylsökande uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl eftersom 

de skäl som en asylsökande uppger vid sin ansökan handlar om hälsoproblem som oftast 

orsakas av det liv en person/en flykting levt som gömd under sin väntan på ett beslut från 

migrationsverket. Asylprocessen innebär en lång och slitsam process, med ökad personlig 

stress och ohälsa.  

Brekke (2004b) skriver att den svenska satsningen på ”orientering, kvalificering och 

integrering” istället leder till ”disorientering, diskvalificering och disintegration”.  
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4.7. SLUTSATSER 

Bland olika teoretiker (både internationella och svenska) så råder det olika meningar kring 

fenomenet. Det som gör fenomenet unikt är dels att uppgivenhetssymtom endast observerades 

bland flyktingbarnen som i majoritet kommer från forna Sovjetunionen, dels att många fall av 

apatiska flyktingbarn dök upp i Sverige på kort tid och i stigande takt utlöste en epidemi.  

 

Den studerande litteraturen kring begreppet uppgivenhetssymtom har visat att det fortfarande 

saknas en vetenskaplig plattform eller förklaring till förekomsten av problemet. Frågan som 

författare ställer sig är följande: Hur kommer det sig att barnen faller/insjuknar i det här 

tillståndet? 

 

Bland internationella teoretiker är det Bryan Lask, Nunn och Thompson med flera som 

definierar begreppet Pervasive Refusal Syndrome. Bland de svenska teoretikerna är det 

framförallt Göran Bodegård som har skrivit om Depressiv Devitalisering och Tomas Eriksson 

som är av den åsikten att barnen blivit förgiftade av sina föräldrar i syftet att få 

uppehållstillstånd i Sverige. Han anser även att det är olyckligt att svenska barnläkare inte vill 

utreda tillståndets uppkomst och han är övertygad om att tillståndet är ett resultat av någon 

form av manipulation.  

 

Heinz Bendz anser att man inte bör förkasta simulerings diagnosen. Bland de svenska 

teoretikerna har Lundin och Croner skrivit om ”Münchausen syndrome by proxy” som anses 

vara den mest dödsbringande formen av barnmisshandel. I den lästa litteraturen framkommer 

det inte om det finns någon koppling mellan barn med uppgivenhetssyndrome och 

”Münchausen syndrome by proxy”. Det studerande fenomenet är ännu ett område där de 

forskats svagt och det saknas något konkret vetenskapligt bevis.  

 

Jag anser att man inte direkt kan applicera Lask och Thompsons teorier på det studerade 

fenomenet eftersom Lask i sin studie enbart har beskrivit små flickor som uppvisat olika 

symtom vilka i sin tur kan inkludera flera olika diagnoser i sig. Dessutom tillhörde inte 

flickorna gruppen asylsökande barn utan kom från en ”vanlig majoritet av befolkning”.  

 

Enligt min mening är det osannolikt att tillämpa Göran Bodegårds teori på fenomenet apatiska 

flyktingbarn då det inte finns något bevisligt material om familjens traumatiska upplevelser. 
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Bodegård gör sina slutsatser utifrån föräldrarnas berättelser/utsagor och vill inte titta på 

fenomenet med andra glasögon. Det råder även brister i läkarnas medicinska utredningar. 

 

Jag personligen utesluter inte manipulering och simulering av sjukdomen i de flesta fallen 

med apatiska flyktingbarn. Det finns alldeles för många egendomligheter vilket gör att man 

kan anta att fenomenet är konstruerat av en grupp människor för att åstadkomma ett vinst 

syfte, i detta fall handlar det om uppehållstillstånd i Sverige. Den svenska asylpolitiken är det 

som gjort det möjligt för fenomenet att uppstå just i Sverige och inte i något annat land.  

 

5. RESULTAT 

I  resultatavsnittet kommer jag att göra en tematisk strukturering av intervjumaterialet.  

Jag presenterar de tre teman jag valt i den ordning som frågeguiden är utformad. Dessa tre 

huvudteman är följande:  

(1) Symtombilden 

(2) Vägen ut ur tillståndet 

(3) Behandlarens syn på fenomenet  

Jag beskriver huvuddraget av mina utvalda teman och ger exempel i form av citat. 

Jag tar upp intressanta perspektiv bland behandlarnas svar samt ger en liten analys i slutet av 

varje tema. Resultatdelen är av en deskriptiv karaktär och syftet är att beskriva 

intervjuerna/teman med den mest trovärdiga informationen.  

Citaten är formulerade på så sätt att de inte kan röja de intervjuade personernas integritet.  

Jag kallar mina intervjupersoner för intervjuperson 1,2, 3, 4, 5,6, 7,8 och 9.  

 

5.1. TEMA 1: SYMTOMBILDEN 

Detta tema belyser de symtom som behandlarna observerat hos dessa barn, den beskriver även 

barnens och föräldrarnas beteenden vid vårdtillfället samt belyser sjukdomsförloppet. 

Behandlarna talar om likartade drag i barnens sjukdomsbild och deras beteende.  

 

Alla intervjuade behandlare har berättat att barnen var sängliggande vid deras första möte och 

att en del sondmatades. Många av barnen uppvisade inga livstecken, de använde inga rörelser, 

inga miner och de befann sig i ett apatiskt tillstånd. En del av barnen var inte så dåliga från 

början men fick sond på begäran av föräldrarna vilket senare ledde till att de tappade 

matlusten och sin livsglädje. Behandlare brukar använda en skala bestående av tre kategorier 
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d v s grupp ett, två och tre. Enligt dem mår barnen i grupp ett bäst bland dessa tre grupper, de 

uppvisar dock följande symtom: slutar leka, har svårt att äta och börjar må dåligt.  

Grupp två omfattar barnen som kan ligga och titta, ibland nicka och på så sätt visa att de 

delvis är mottagliga för att svara på en behandlares fråga. Barn som tillhör grupp två kan ännu 

gå till toaletten fast enbart med hjälp av föräldrarna.  

Till grupp tre hör barnen som är helt apatiska. De sondmatas och en del av dem har blöjor.  

Behandlare har berättat att många barn som tillhör grupp tre så småningom började gå över 

till grupp två. Övergången av tillståndet skedde i de flesta fall i samband med positivt beslut 

om permanent uppehållstillstånd från Migrationsverket. 

Överhuvudtaget så var behandlarna eniga om att PUT (Permanent uppehållstillstånd) spelar 

en avgörande roll för barnens tillstånd och bidrar i de flesta fall till en tillfriskning. 

Det finns en tendens som visar att flertalet barn insjuknar efter att de fått avslag från 

Migrationsverket. Sedan fanns det även fall där barnen inte ”kom tillbaka” även efter att 

familjen fått PUT.  

 

Intervjuperson sju anser att barnen kommer tillbaka ur sitt sjuka tillstånd så fort familjen fått 

PUT, detta sker inom perioden en vecka upp till en månad och hon/han uttrycker detta med 

följande ord: 

 

”Efter en vecka har man sett tendenser till en förbättring av tillståndet, barnet slår upp 

ögonen, kanske de börjar svälja och slutar med sond och en del kan börja röra på foten. 

Sedan kan tillståndet försämras igen och då oftast (utifrån min erfarenhet) hänger det ihop 

med familjens bostadssituation. Alla dessa familjer vill få förstahandskontrakt, en lägenhet i 

Stockholm och de tackar nej till lägenhetserbjudanden i andra kommuner i Sverige.” 

 

Intervjuperson tre är av samma mening som intervjuperson sju. Enligt henne är PUT 

avgörande för dessa familjer och det underlättar deras livssituation i Sverige. Till skillnad från 

intervjuperson sju tycker intervjuperson tre att de flesta av barnen tillfrisknar ganska sakta 

efter att de har fått PUT. Hon menar att barnen först efter ca tre veckor börjar hälsa på folk 

och det tar cirka sex månader tills att de kan börja i skolan.  

 

Intervjuperson tre beskriver de observerade symtomen hos apatiska flyktingbarn på följande 

sätt: 
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”Det ser ut som att de sover hela tiden, 24 timmar om dygnet. De ser helt apatiska ut, ibland 

blir de kraftfulla när de inte vill något. Huvudintrycket är att de är apatiska. Som behandlare 

får man ibland en blick, någon form av kontakt men det är när man jobbat en längre tid med 

dem. Ingen av dessa barn var pigga på att duscha och alla hade problem med sin hygien. 

I regel så är alla barn undersökta men det finns ingen somatisk förklaring till deras sjukdom.  

 

Intervjuperson fem och sex beskriver sina erfarenheter om sjukdomsförloppet på detta sätt: 

 

”Tyvärr, så kommer vi in i det skede då förloppet redan brutit ut, så vi har inte varit med vid 

insjuknandet förutom i vissa speciella fall. Det är öppenvården som larmat till oss och då 

man läser journalerna eller pratar med öppenvården så säger de att barnen blivit allt tystare 

och tystare, de äter sämre, vill inte gå till skolan, ligger i soffan, vägrar att göra vissa saker 

och blir mer och mer oaktiva.”  

 

Gemensamt för dessa barn vilka behandlarna lagt märke till är att en del av barnen bestämt 

protesterat när man till exempel skulle duscha dem eller ge dem mat. Protest beteendet 

uttrycker sig på så sätt att en del barn skriker eller spänner munnen när behandlaren ska mata 

dem. I några fall kunde behandlarna observera att barnen uppvisade ilska mot sina föräldrar. 

En av behandlarna beskriver detta på följande sätt: 

 

”Det som jag har lagt märke till är att barnen visar stor ilska gentemot föräldrarna, det gör 

ont att se det. Man kan undra vad ilskan beror på: är barnen på väg tillbaka eller kan det 

vara så att de är tvingade till något då de är så arga eller frustrerade? De skriker, sparkar 

och man får inte röra dem. De kan uppvisa ett bättre beteende mot behandlaren än mot sina 

föräldrar. Jag har sett en del…” 

 

Nästan alla intervjuade personer var med om att barnen sakta öppnade sina ögon då de var 

hundra procent säkra på att det inte fanns någon personal i rummet. Fem behandlare har 

berättat att de sett hur ett barn öppnade ögonen när han/hon trodde att behandlaren inte såg 

honom eller henne. När barnet upptäckte behandlaren stängde han eller hon omedelbart sina 

ögon. Enligt dessa behandlare så har ett sådant beteende att göra med att barnen inte hade tillit 

till personalen och betedde sig därför väldigt försiktigt när en ny person visade sig.  
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Det gemensamma för dessa barn är att de inte tycker om ljus. En av behandlarna beskriver det 

på följande sätt:  

 

”De vände sig oftast bort när solen sken in i rummet.” 

 

En del av intervjupersonerna tog upp att alla barn hade en stark symbios till sin mamma. 

Intervjuperson tre uttrycker detta med ett citat som lyder så här: 

 

”Dessa barn visade en oerhörd symbios till sin mamma – det är inte klokt. 

 Jag vet inte hur man kan förklara detta men det kändes som att föräldrarna, i de flesta fall 

mödrarna inte hade tillit till behandlarna, läkarna, vårdarna och sjuksköterskorna. 

T.ex. En man gick och bar på en sex- åring hela tiden. Ett barn duschades aldrig och blev 

nedsövd.” 

 

 En annan behandlare är av följande åsikt. 

” Jag anser att föräldrarna hade sträng kontroll över barnen. De övervakade sina barn, vilket 

i sig kan vara naturligt, men samtidigt inte det bästa för barnet. De verkade vara mycket 

beskyddande och mycket kritiska till den hjälp de fick. De kunde försvåra personalens arbete 

med att till exempel förhindra utflykter. Utflykterna är en stimulans för barnen och ingår i 

behandlingen. Det är bra för barnen att få komma bort från den vanliga omgivningen och 

föräldrarna. Det var en del av behandlingen, av vårt uppdrag att få bort barnen från sina 

föräldrar och i det arbetet blev vi aktivt motarbetade av föräldrarna.  Känslan man fick var 

att föräldrarna inte ville att barnen skulle åka ut på aktiviteter utan att det var bättre för dem 

om barnen låg kvar hemma i sängen. Jag kan hålla med om att det målas upp en bild av att 

föräldrarna är rädda för något, om de släpper sina barn ur synhåll. Då kan man fundera på 

vad de är rädda för? Spekulationerna är att de är rädda för att barnet ska kvickna till och att 

barnet ska säga något. T.ex. avslöja att de är kidnappade, köpta, misshandlade o s v.” 

 

 

 

5.1.1. Kommentarer till Tema ett 

Det är intressant det som behandlarna berättar vid intervjutillfället. Nästan alla 

intervjupersoner upplevde att barnens föräldrar utgjorde ett hinder och ett problem i 

behandlarnas arbete. Föräldrarna, oftast mödrarna kontrollerade barnen och övervakade dem 
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dygnet runt. Många behandlare hade en känsla av misstänksamhet som orsakades av 

föräldrarnas beteende gentemot barnen och vårdpersonalen.  

Manipulationsteori kan tillämpas som ett svar på föräldrarnas beteende. Simulering innebär 

att personer i bedrägligt syfte med en låtsad sjukdom vill vinna en personlig fördel. En del 

behandlare anser att föräldrarna medvetet gjorde sina barn sjuka och att syftet med detta var 

att få stanna i Sverige. Även en fundering kring föräldrarnas biologiska tillhörighet till barnen 

har tagits upp. 

 

Göran Bodegård använder sig av teorin ”Lethal mothering” det vill säga kvävande moderskap 

eller med ett annat ord en stark symbios mellan moder och barn. Den starka symbiosen mellan 

modern och barnet förklarar han mot bakgrund av den senare traumatiska upplevelsen av 

förföljelse och sexuella övergrepp. Göran Bodegård har inget bevisligt material som kan visa 

att barnet och modern verkligen är traumatiserade och att de har upplevt svår trauma och 

stress, han utgår från vad föräldrarna säger och utesluter helt att föräldrarna kan manipulera 

sina barn för att åstadkomma PUT i Sverige.  

 

Teorin om Münchausen syndrome by proxy är just den teorin som kan hjälpa oss att förstå att 

det även finns föräldrar (i de flesta fall mödrarna) som avsiktligt framkallar sjukdom hos 

barnet. En av behandlarna har lagt märke till att barnen visar stor ilska gentemot föräldrarna. 

Barnens beteende skapar ett flertal funderingar och en av funderingarna är vad ilskan står för. 

Det kan vara så att barnen är tvingade till något eftersom de är så arga och frustrerade. 

Det är svårt att upptäcka syndromet eftersom förövarna oftast förnekar sina gärningar. 

Föräldrarnas syfte är att få medlidande, stöd och kontroll över andra.  

Svenska läkare har ett förtroende för föräldrarna och utesluter andra tankar. Eftersom 

mödrarna ständigt var närvarande hos barnen och inte gärna överlät personalen att sköta 

barnen så kan man börja tänka på fenomenet i andra banor. I slutändan blir barnet moderns 

medhjälpare och lär sig att manipulera medicinering och andra behandlingsinsatser. 

Föräldrarna utsätter sina barn för olika hälsorisker som kan sätta spår hos barnet för resten av 

livet. Några behandlare har framfört en hypotes som tyder på att barnens föräldrar inte är 

deras biologiska föräldrar, då föräldrarna motsätter sig erbjudna behandlingar och aktiviteter 

med barnen och inte verkar vilja att barnen ska bli friska. Till följd av sådana tankar tycker en 

del behandlare att det är viktigt att fastställa föräldraskapet med hjälp av ett DNA-test. Detta 

för att minimera misstankar och spekulationer om att barnen är kidnappade, köpta eller 

misshandlade och far illa.  
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5.2. TEMA 2: VÄGEN UT UR TILLSTÅNDET 

Det andra temat kommer utförligt att beskriva behandlarnas arbetsuppgifter, 

de behandlingsformer som tillämpats i vårdens syfte, effekterna av behandlingen samt 

behandlingens resultat.   

 

Behandlarnas huvuduppgift har varit att aktivera barnet och försöka stimulera barnet till att 

vakna upp ur det negativa tillståndet. I deras arbetsuppgifter ingår även att normalisera och 

stödja föräldrarna i deras föräldrarroll, sondmata barnet, hjälpa familjen med städning och 

matlagning, ta ut barnet på promenad, utflykter, duscha barnet, läsa för barnet med mera. 

Vården sker oftast på hemmaplan. Alla behandlare har arbetat enligt läkarnas föreskrifter och 

sju av nio behandlare tycker att det var svårt att samarbeta med barnens föräldrar. De flesta av 

mina intervjupersoner upplevde att föräldrarna saknade tillit till personalen och att de utgjorde 

ett hinder i behandlarens arbete. Det var angeläget för behandlarna att aktivera barnen och på 

så sätt stimulera barnens sinne.  

 

Föräldrarna var emot att aktivera barnen och hade en bestämd åsikt att det skulle vara bättre 

för barnen att ligga i sängen med neddragna persienner. Nästan alla intervjupersoner är 

överens om att deras arbete hänger mycket på föräldrarna. Om föräldrarna inte går med på 

någon insats kan behandlaren inte utföra sitt uppdrag. Samarbetet med föräldrarna har varit 

avgörande i frågan om behandling för apatiska flyktingbarn. För att närmare belysa 

behandlarnas arbetsuppgifter väljer jag att citera några svar jag fått av mina intervjupersoner.  

 

Intervjuperson två har beskrivit sina arbetsuppgifter med egna ord: 

 

”Arbetsuppgifterna har varit att vårda de apatiska flyktingbarnen på hemmaplan, att 

normalisera och stödja föräldrarna i deras föräldrarroll. Att hitta kontakten mellan föräldrar 

och barn, att hitta på aktiviteter och olika lösningar i behandlings syfte för barnen. 

Behandlarens uppgift är även att hjälpa föräldrarna att lyfta upp barnet, sätta barnet i soffan 

för att titta på TV, lyssna på musik eller få känna doften av mat. I uppdraget ingick att ”väcka 

liv hos barnet”. Vi var till exempel ute varje dag, en gång i veckan gick vi och badade. Vi 

försökte göra så mycket aktiviteter som möjligt.” 

 

Intervjuperson fem beskriver behandlarens arbetsuppgifter på följande sätt: 
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” Vi arbetar på så sätt att vi aktiverar barnen, drar upp persiennerna, ser till att barnet 

kommer upp ur sängen. Påklädda ska de sitta i rullstolen eller på soffan. 

Det är viktigt att se till att barnen ser skillnad på natt och dag och vi hjälper till så att de får 

en struktur på vardagen.” 

 

Åtta av nio behandlare tycker inte att föräldrarna stimulerar sina barn och att de ser 

annorlunda på behandlingen av barnet än vad läkare, behandlare och övrig medicinsk personal 

gör. En av behandlarna beskriver detta på följande sätt: 

 

”Föräldrarna tror att barnen kan sova sig friska. De drar för gardinerna och vill inte släppa 

in ljus i rummet. När man jobbar med dem är det som att jobba på ett mausoleum, så vill 

föräldrarna ha det. Barnen ser inte på någon tv, sover på dagarna och är uppe på nätterna. 

Föräldrarna stimulerar inte sina barn. Familjerna släcker ner alla livsprocesser hos barnet 

och det kan påminna om en begravning.” 

 

En annan behandlare uttrycker sin syn på saken på följande sätt: 

”Faktiskt, alla föräldrar har saboterat vårat arbete tills de fick PUT (Permanent 

Uppehållstillstånd). De utgjorde ett hinder för oss att aktivera barnen. De försvårade vårat 

arbete med att få upp barnet ur sängen, syftet med att ta upp barnet är att han eller hon kan 

titta på tecknad film eller lyssna på musik. Vi har även ordnat parabol åt alla familjer med 

apatiska flyktingbarn. Föräldrarna var emot våra förslag och de grälade och konfronterade 

oss hela tiden. Föräldrarna lät oss inte att sköta vårat arbete. Min uppfattning om situationen 

är att de gjorde detta medvetet. Deras mål var att få PUT och detta var deras enda chans att 

få det, på grund av sjukt barn. Ibland undrade vi om det var deras biologiska barn? Man 

behandlar inte sina barn på detta sätt. De föräldrar jag kom i kontakt med verkade inte vara 

så omsorgsfulla. Om man är förälder försöker man göra allt för att sitt barn ska bli frisk så 

fort som möjligt. Utifrån min erfarenhet var det endast en familj som gjorde allt vad som stod 

i deras makt. De aktiverade sitt barn och samarbetet med dem fungerade bra. Alla andra 

försökte att hindra oss behandlare.” 

 

Intervjuperson fem uttrycker sin åsikt på saken med följande ord: 
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”Vi hade svårigheter att samarbeta med föräldrarna. Privat kan man tänka att när man 

kommer till Sverige med två barn och får avslag flera gånger så till slut blir man desperat 

och lägger sitt barn med sond så att barnet börjar må dåligt. Jag kan förstå att man använder 

alla medel för att få stanna i Sverige. När vi kommer till familjen och ska aktivera barnet för 

att han/hon ska må bättre, undrar vi till vilken nytta? När familjerna har levt under en skräck, 

mamman tappar allt, pappan tappar allt, självklart att det påverkar barnet. Jag tror inte att 

det finns någonting värre än att se sina föräldrar må dåligt. Föräldrarna är ett skydd för 

barnet. Eller så är det bara ett system där de vet att om man blir apatisk så får man stanna i 

Sverige.” 

 

När jag diskuterade effekterna av behandlingen med mina intervjupersoner så sa alla att det 

inte observerats någon synlig effekt och att de flesta barn tillfrisknat efter att familjen fått ett 

positivt beslut från Migrationsverket.  

En del behandlare hade kommit i kontakt med några få familjer där barnen inte kom ”tillbaka” 

även efter de beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.  

 

”Behandlingen ger ingen effekt, om barnet inte får PUT. Jag har ännu inte sett någon effekt 

av behandlingen.” 

 

Åtta av nio behandlare anser att det skulle vara bra och nödvändigt i behandlings syfte att 

göra ett behandlings experiment som innebär att man separerar barnen och dess föräldrar. 

Behandlarna lade märke till att då de endast arbetat med barnen utan att föräldrarna var med 

så uppvisade behandlingen ett snabbare resultat och barnets tillstånd förbättrades.  

 

En av dessa behandlare beskriver sina erfarenheter i arbetet med barn och föräldrar med 

följande ord: 

 

” I vissa familjer kommer vi inte åt barnet. Föräldrarna vill ha koll på barnet hela tiden. De 

hittar på saker som får barnet att må ännu sämre. Till slut, som behandlare, slutar man att 

sätta press på föräldrarna och låter dem göra vad de vill. Man har barnet i fokus hela tiden. 

Majoriteten av föräldrarna utgör ett stort hinder i vårt arbete, att aktivera och stimulera 

barnet. Föräldrarna blir deprimerade, de känner sig som dåliga mammor. De blir aggressiva 

och det är svårt att få kontakt med dem. För mig är det ett tecken på att de vill åstadkomma 

något genom sitt beteende. Men jag vågar inte säga att alla gör det och att det är så för alla. 
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Jag har sett många som ljuger en rakt upp i ansiktet och beter sig som psykopater, då menar 

jag inte som mördarpsykopater, de har ett sådant manipulerande beteende. 

Man kan inte jobba med barnet när mamman ställer till problem, spelar en show och 

krånglar till, personalen handskas inte alls med föräldrarna. Föräldrarna motsätter sig till att 

vi gör utflykter med barnen, aktiverar dem, går ut osv. Vi vill ju väcka liv i barnet på alla 

möjliga sätt och få deras sinnen att vakna. ” 

 

Intervjuperson ett tycker att en delning mellan barn och föräldrar skulle vara till hjälp för att 

få friska barn. 

 

”Jag personligen tycker att en delning mellan barn och föräldrar skulle hjälpa att få friska 

barn. Vår läkare påstod att föräldrarna skulle vara med i vårdens syfte.” 

 

En av behandlarna refererade till erfarenheterna i Norge. Sveriges grannland Norge hade 

några fall med apatiska flyktingbarn där de tillämpade en separationsmetod i behandlings 

syfte. Resultaten var positiva och redan efter en vecka så mådde barnen väsentligt bättre och 

kunde återgå till den ”normala” vardagen. Sveriges vårdideologi tillåter inte att man separerar 

barn och föräldrar. Majoriteten av den svenska läkarkåren och barnläkare är övertygade om 

att starka och fungerade föräldrar är nyckeln till barnets hälsa/tillfriskande. Enligt behandlarna 

var föräldrarna ständigt närvarande hos barnen utom i ett fall där föräldrarna hade fått LPT 

(Lag om tvångs psykiatrisk vård) och kunde därför endast besöka barnet två timmar varje dag.  

 

Två intervjupersoner tog upp frågan om svensk lagstiftning. De anser att Norge har en 

strängare lagstiftning än vad Sverige har, och då föräldrarna inte mår bra och inte kan ta hand 

om barnen är det bättre att separera barnet från föräldern under en viss period. 

  

Här kommer ett citat från en behandlare som tycker att det skulle vara bäst för barnet att 

separeras från föräldrarna. Intervjupersonen tar upp en händelse som han själv har varit med 

om: 

 

”Ja, definitivt, det tycker jag, man skulle separera mellan barn och föräldrar för barnets 

bästa. I vår arbetsgrupp var det ett fall där behandlare gjorde ett experiment med barnet. De 

separerade barnet från föräldrarna och slutade med sondmatning. Inom ca en vecka blev 

barnet nästan friskt. Föräldrarna var bortresta i ca en vecka och när de fick se deras barn 
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prata, äta, gå och skratta fick de en chock. Deras reaktion var att genast ta barnet och ingen 

av oss – behandlare visste var barnet tog vägen. Det enda vi vet är att familjen fick PUT, vid 

tillfället när de avbröt behandlingen för barnet. Redan när barnet separerades från den ena 

föräldern blev situationen mycket bättre.” 

 

Slutligen kan man konstatera att det enligt behandlare är permanent uppehållstillstånd som är 

avgörande för barnets tillfriskning och det anses vara en effektiv behandlings metod.  

Åtta av nio behandlare är överens om att det känns som att föräldrarna vill åstadkomma något 

med att hålla barnet instängt utan lyse och utan sol. Trots utgörande hinder från föräldrarnas 

sida anser behandlarna att det är viktigt att aktivera barnen.  

 

”Det viktigaste är att aktivera dem, på det ena eller andra sättet. Man börjar med rutiner som 

att aktivera dem på morgonen, att gå upp från sängen, gå på promenader, läsa för dem, 

stimulera deras sinne, få dem att känna musik, känna dofter, berätta saker för dem och 

stimulera alla sinnen så fort som möjligt. Föräldrarna orkar inte med det arbetet.  

Sedan kanske föräldrarna förstår inte vikten med stimulans för barnet. Det måste vara något 

som brister hos de här föräldrarna, de är empatilösa och manipulerande. Vi vet inte om det 

är deras barn eller deras släktingars barn.”  

 

5.2.2 Kommentarer till Tema 2 

Det känns viktigt att kommentera tillämpningen av den norska modellen i Norge och 

effekterna av den. Alla behandlare tyckte att det vore bra att införa den norska modellen i 

Sverige eftersom föräldrarna i de flesta fallen utgjorde ett hinder i arbetet med barnen med 

uppgivenhetssymtom vilket i sin tur ledde till att det var omöjligt för behandlarna att utföra 

sina arbetsuppgifter. Behandlarna är överens om att en delning mellan barn och föräldrar 

skulle bidra till en snabbare tillfriskning. Orsaken till att man inte tillämpade den norska 

modellen i Sverige är den svenska vårdideologin. I Sverige är de flesta läkarna överens om att 

samarbetet med föräldrarna är nyckeln till friska barn. Effekterna av behandlingen var 

oväsentliga i de flesta fallen och om familjen inte hade fått PUT förblev barnets tillstånd 

oförändrat. I ett litet antal fall var inte heller PUT  till någon hjälp, barnen kom ändå inte ur 

det apatiska tillståndet.  
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Det är viktigt att påpeka att samhället har satsat stora resurser för dessa barn och dess familjer. 

Många aktörer är engagerade i frågan, olika behandlingsmetoder har prövats men ändå så är 

det i de flesta fall endast PUT som ger resultat för de apatiska flyktingbarnen.  

PUT anses vara ett botemedel för dessa barn.  

 

5.3. TEMA 3: BEHANDLARNAS SYN PÅ FENOMENET 

Tema tre presenterar behandlarnas egna åsikter, reflektioner och funderingar kring fenomenet. 

Alla behandlare är överens om att barnen har problem och det kan man inte komma ifrån. 

Fallen med de apatiska flyktingbarnen uppfattas som märkliga för de flesta behandlare. Den 

stora frågan för de flesta är hur det kommer sig att barnen blir sjuka samt hur de har 

insjuknat? Ingen av behandlarna kunde ge ett konkret svar på denna fråga. Det finns många 

hypoteser kring barnens insjuknande. Ingen behandlare utesluter tanken om att barnen är 

manipulerade och utnyttjade av sina föräldrar i syfte att åstadkomma PUT i Sverige. 

Jag kommer att göra några utdrag från behandlarnas citat för att närmare belysa deras syn och 

deras hypoteser kring ämnet. 

 

 Till att börja med väljer jag att citera en av behandlarna, intervjuperson tre. 

 

” Alla fall med apatiska barn är märkliga, själva fenomenet är ju underligt. Det är märkligt 

att ett barn ger upp, det händer inte så ofta. Jag kan konkret säga att jag har sett när ett barn 

öppnade ögonen då de trodde att jag eller någon annan behandlare inte såg och sedan då 

barnet upptäckte mig stängde ögonen. Jag har sett att barnet sitter självständigt och 

använder sina ryggmuskler men sedan när jag kommer in i rummet sjunker barnet ihop. 

Sedan är det underligt hur ett barns beteende kan förändras från en dag till en annan, från 

uppmärksam och nyfiken till total apati. Jag vet inte vad det beror på.” 

 

Två av de intervjuade behandlarna tog upp diskussionen om Sveriges lagstiftning. De anser 

att problemet i Sverige i fallet med apatiska flyktingbarnen och deras familjer ligger i 

Sveriges lagstiftning. De menar att det i Sverige är förbjudet att ta DNA- test, vilket anses 

vara integritetskränkande för barnen och deras familjer. Eftersom det är olagligt att ta DNA –

test blir det svårt att bevisa om föräldrarna är de verkliga föräldrarna till barnen. Majoriteten 

av de intervjuade behandlarna uttryckte sina misstankar till om föräldrarna är barnens riktiga 

föräldrar. Nedanför citerar jag en av behandlarna. 
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” Jag tror att problemet i Sverige ligger i dess lagstiftning. I fallet med de apatiska 

flyktingbarnen och deras familjer där man inte kan bevisa om föräldrarna är de verkliga 

föräldrarna så väljer man att ta dem på deras ord utan att ta DNA – test, vilket anses som 

integritetskränkande. Men hur kränkande är det inte för barnen som kanske lever ihop med 

vuxna som kanske har köpt dem. När jag lyssnar på högstående personer i samhället som 

säger att alla föräldrar älskar sina barn och att ingen förälder vill sina barn något ont, så 

önskar jag att det vore sant. Men tyvärr så ser inte världen ut så. Det förekommer traffiking, 

barn dör av svält, i krig och det förekommer våld i familjer osv. Jag tror tyvärr inte att alla 

föräldrar älskar sina barn och då har man ju faktiskt också förutsatt att alla dessa vuxna 

verkligen är barnens föräldrar. Vi vet ju bara om det som de vuxna säger och oftast kommer 

de hit utan papper eller några dokument, så vi vet inte om de talar sanning eller inte.” 

 

Behandlarna påverkas av ryktena om fusk och organiserad brottslighet. 

En av behandlarna har själv kommit till Sverige som asylsökande och är övertygad om att 

föräldrarna tvingar sina barn till att spela apatiskt sjuka. Han uttrycker detta på följande sätt: 

 

” Jag anser att det är föräldrarna som manipulerar sina barn och lär dem hur de ska bete 

sig. Jag tror även att det finns ett system för flyktingar som vill få stanna i Sverige. För att 

kunna stanna i Sverige – tvingade föräldrar sina barn att spela apatiskt sjuka. Jag själv sökte 

asyl i Sverige för några år sedan och rörde mig då bland andra asylsökande människor. Vad 

jag kunde se då vad att det fanns föräldrar som sade åt sina barn att skrika, föra liv och spela 

sjuka. Detta för att lättare kunna  få PUT i landet.” 

 

Behandlarna anser att det finns fall där de apatiska flyktingbarnen är sjuka på riktigt och dessa 

barn har svårt att komma ur sitt sjuka tillstånd. Majoriteten av de intervjuade personerna anser 

dock att antalet barn som är riktigt sjuka är betydligt mindre än mängden barn som blir 

simulerade och manipulerade av sina föräldrar.  

 

”Jag tror även att det finns fall med riktigt sjuka barn. Jag kan säga utifrån min erfarenhet 

att jag känner till ett fall där barnet blev sjuk på riktigt i samband med de svåra 

omständigheterna som fanns i familjen.” 

 

En annan behandlare berättar att hon tidigare arbetat med två fall där barnen även efter att de 

fått PUT inte blev friska utan fortsatte att vara sjuka. Hennes förklaring till det är att dessa 

    49  



barn inte är tillräckligt starka och därför har de svårt att ”komma tillbaka”. Vissa barn har 

överlevt både press och stress. Pressen från föräldrarna gör att de mår ännu sämre, enligt 

hennes mening blir det svårt att hjälpa barnen när föräldrarna är inblandade i vården. 

 

Då vi sitter och diskuterar tar en del behandlare upp frågan om känsligheten kring ämnet och 

att de upplevt svårigheter med att ha en annan åsikt. En av behandlarna beskriver att han 

personligen har upplevt hur svårt det är att sätta frågetecken kring fallen med de apatiska 

flyktingbarnen. Han poängterar att om man är av en annan åsikt är det lätt att hamna i gräl 

med andra människor och vissa anser att man är inhuman om man misstänker att det inte står 

riktigt rätt till.  

  

Då det gäller behandlarnas arbetsuppgift är det viktigast att ha barnet i fokus och alla 

intervjupersoner är överens om att oavsett vad det handlar om så är det barnen som mår dåligt. 

Barnen behöver hjälp och behandlarnas uppgift är att normalisera deras tillstånd så mycket 

som möjligt med utvalda metoder samt samarbeta med alla andra inblandade organisationer 

kring barnen och dess familjer. Det blir dock svårt att hjälpa barnen då föräldrarna motsätter 

sig den erbjudna behandlingen.  

 

”Behandlare har barnet i fokus och det är det som gör skillnad. Vi kan ju tystas och fortsätta 

jobba på, bara det blir bra för barnet. Vi kan tyvärr inte förändra något om de inte vill 

lyssna, de har ju sin syn på det. Det är kanske bättre att vara tyst då man inte vet allt i detalj. 

Det finns väl en anledning varför man gör som man gör idag.” 

 

En behandlare säger att det är viktigt att våga se komplexiteten i det hela. Hon tror inte att det 

finns något enkelt svar och man kan inte påstå att, så här är det. Hon tror att alla syndrom 

påverkas av processer och att det är viktigt att man inte låser sig vid en tanke. Hon uttrycker 

detta på följande sätt: 

 

”Det är väldigt få patienter som simulerar, resten är inte simulering.  

Det finns inte en möjlighet att ett barn i övre latensen som har så mycket upptäcka glädje och 

energi lägger sig ner och blir sjuka och är sängliggande i upp till ett och halvt år. Frågan är 

varför de blir friska när de får PUT? Vi medverkar till att de vaknar till efter att de fått PUT. 

Hopplösheten ställer till olika problem för dessa familjer.” 
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Sex behandlare beskriver vad de har sett med egna ögon under sitt behandlingsarbete med 

barnen och deras familjer. Jag väljer att citera några av dessa behandlare. 

 

”Jag tycker att barnen är mycket ägda av sina föräldrar och barnen är fruktansvärt lojala 

mot dem. Jag har sett barn som öppnar ögonen och sitter i sängen. Jag var med om när de 

bara reste sig upp och började att gå iväg. De är apatiska men de kan gå – hur kan man 

förklara detta? Det är ett spel som pågår. Vi knackar på innan vi går in i rummet där barnen 

ligger. Vi har försökt att ta upp med ledningen att det är vissa av barnen som faktiskt inte är 

apatiska utan de kan gå och sitta men vi har inte kommit någonstans med det vi tagit upp. 

Jag har upptäckt flera gånger att barnet sitter och beter sig som vanligt, jag har sett detta 

men mamman nekar till det till hundra procent. Eftersom mamman nekar till allt kan jag inte 

gå vidare med det. Mamman säger till läkaren att hon mår dåligt och att det påverkar barnet. 

I den svenska sjukvården är det viktigt att ha föräldrarna med för att barnet ska må bra. Allt 

detta har lett till att jag backar och knackar på dörren, med tanke på att barnet ska få tid på 

sig att lägga sig ner. Ingen vill tala sanning och jag tror detta beror på att man vill skydda 

barnet.” 

 

En annan behandlare beskriver detta så här: 

”Jag har sett en del. Det är märkligt hur vissa kan spela så bra även för oss – då menar jag 

att de spelar upp tillståndet. Jag har ju sett dem gå och när jag kommer nästa gång så ligger 

de och är helt apatiska. Vi kan inte göra något, våra ord väger inte tungt för läkare och 

migrationsverket. Det är ett gäng som är bra på att manipulera och ett gäng som mår dåligt. 

Personligen tycker jag att det bara är att ge PUT och sätta stopp för detta. Jag har sett en del 

saker för länge och valt att gå ifrån dem. Det som händer är att du är inne i en 

manipuleringsprocess och du tröttnar på det till slut. Att se saker som du inte kan påverka 

och som inte är bra för barnet gör att du slutar och behöver göra en paus. Jag valde att jobba 

inom ett annat område istället. Med manipuleringsprocessen menar jag när barnen inte är ett 

dugg sjuka, när de kan gå och sedan plötsligt ligger, dessa barn vars föräldrar styr dem. Att 

se allt detta och inte kunna hjälpa är fruktansvärt. Man befinner sig i en fälla, ett fängelse. 

För mig utgör dessa familjer dock en majoritet.” 

 

Slutligen kan man säga att alla behandlare handskas med en stor fråga:  
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Hur har barnen blivit apatiska/sjuka? En av förklaringarna kan vara att dessa barn befinner sig 

i en deprimerad miljö och är oerhört påverkade av sina föräldrar. En annan förklaring kan 

vara att majoriteten av barnen är manipulerade av sina föräldrar. 

 

En behandlare uttryckte processen med de apatiska flyktingbarnen på detta sätt:  

”När den snöbollen rullar – då rullar den”.  

 

Behandlarna är också överens om att det är viktigt att se bredare på problemet och att ha flera 

aspekter i åtanke. De nämner att samarbetet med andra organisationer såsom 

Migrationsverket, Vuxenpsykiatri, skolan, Socialtjänsten, BUP-mottagningarna med flera är 

viktigt i arbetet med dessa barn och dess familjer.  

 

”Jag tror på den här delen med att samordna det professionella nätverket för att upprätthålla 

föräldrarförmågan, att sätta in så många insatser som möjligt under kristiden för att sedan 

kunna närma sig barnet. Efter det kopplar vi in de resurser som behövs t.ex. om det är en 

mamma som mår dåligt så kopplar vi in vuxenpsykiatr, för barnets somatiska status kopplar 

vi in somatiken, för barnets förhållande i hemmet kopplar vi in Socialtjänsten. Att man så fort 

som möjligt knyter ihop olika aktörer kring familjen, vi tillåter inte att barnen far illa. 

De flesta av dessa föräldrar lever i kris, viktigt är att benämna och lyfta upp saker och ting på 

bordet.” 

 

5.3.1. Kommentarer till Tema 3 

Man kan konstatera att temat kring de apatiska flyktingbarnen är av en känsloladdad karaktär 

i samhället. Man är rädd att säga någonting som kan betraktas som inhumant och oetiskt. Det 

är viktigt att behandlarnas åsikter kommer fram eftersom de kommit i direkt kontakt med 

barnen och dess familjer och därför kan de berätta detaljerat vad de har sett och hört. 

Fenomenet apatiska flyktingbarn väcker många frågor och funderingar. 

 

Den stora frågan är hur det kommer sig att barnen blir apatiska? En annan fråga är varför de 

flesta av barnen börjar ”komma tillbaka” efter beviljat Uppehållstillstånd? Hur kommer det 

sig att föräldrarna utgör ett stort hinder i behandlingsarbetet och behandlar sina barn som om 

de inte vore deras egna barn?  
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En annan diskussion som några behandlare tagit upp är att samhället satsar enorma resurser på 

dessa barn och till slut visar det sig att behandlingen inte ger direkt resultat. Fenomenet har 

skapat många misstankar. En misstanke är att föräldrarna medvetet manipulerar sina barn för 

att åstadkomma ett PUT i Sverige. En annan misstanke är att dessa barn möjligen inte är deras 

egna och de utsätts för våld från de vuxnas sida. Behandlarna hade bevittnat några fall där 

barnen kunde öppna ögonen och sitta självständigt i soffan d v s använda sina ryggmuskler.  

 

Klimatet på arbetsplatsen är inte tillåtande mot oliktänkande. Folk väljer att inte säga för 

mycket utan tiger istället. De flesta behandlarna är överens om att Norges modell d v s att 

separera barn och föräldrar skulle hjälpa barnen att bli friska snabbare. I några enstaka fall har 

behandlarna lyckats att göra det och resultaten var mycket positiva. I Sverige tillämpas inte 

den norska modellen vilket man tycker är synd då den har visat sig ge bra resultat. Sveriges 

läkarkår är av en annan åsikt och lägger en stor vikt vid föräldrarna. Föräldrarna utgör den 

viktigaste delen i behandlingsarbetet och om de mår dåligt överförs det direkt till barnet. 

Barnet tappar tron och känner en hopplöshet till livet. 

 

Ändå tycker en del behandlare att man som yrkesperson ska ha en kritisk hållning till 

familjens berättelse. Även Joelsson och Dahlin (2005) skriver i sin studie att de inte direkt kan 

påstå att alla uppgifter som familjen lämnar om sig själv är sanna.  

 

6. ANALYS OCH DISKUSSION 

Syftet med min studie är att belysa situationen för asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom utifrån behandlarens perspektiv. Syftet är vidare att undersöka 

behandlarnas upplevelser och erfarenheter av att vårda och stödja dessa barn. 

 

Min förhoppning har varit att uppsatsen ska bidra till att belysa problematiken kring en 

mycket omdiskuterad grupp i samhället. Detta med hjälp av intervjuer och fördjupning i 

fenomenets problematik. 

 

Med hjälp av den utvalda metoden får man en bredare syn på ämnet/fenomenet.  

Vetenskapen kan ännu inte förklara varför fenomenet apatiska flyktingbarn uppstod i Sverige 

i början av 2000-talet och sedan utvecklades till en epidemi fram till år 2005. 

”Något som försvårar en tillfredställande förklaring är att det än idag inte finns konsensus 

bland experter om en diagnos. Eftersom fenomenet varit sällsynt eller inte förekommit 
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internationellt så har man inte beskrivit det i Diagnostic and Statistic Manual of Mental 

Disorders (DSM)” (Ahmadi, 2006, sid. 100). Ahmadis studie tyder på att det finns en  

otydlighet kring tillståndet som är mycket stor.  

 

Det har dykt upp ett flertal frågor under studiens gång. En av dessa stora frågor är varför 

flyktingbarnen blir apatiska. Det kan finnas flera svar på detta, en del påstår att barnen är  

sjuka på riktigt på grund av överlevt trauma och stress i hemlandet, andra tycker att det 

handlar om manipulering och simulering av barnen från föräldrarnas sida.  

De läkare och psykologer som anser att barnens tillstånd utlöstes i samband med tragiska 

händelser i hemlandet har ganska svaga bevis på deras påstående eftersom de går på kalla 

fakta som läggs fram av föräldrarna. 

 

Ahmadi poängterar att ”informationen om barnens tillstånd ofta bygger på föräldrarnas 

utsagor.” (Ahmadi 2006, sid. 89) Det finns inget bevisligt material som kan styrka att 

föräldrarna talar sanning. Även Joelsson och Dahlin (2005) påpekar svårigheterna med att 

”värdera hur barnen mått och hur traumatiserade de varit före ankomsten till Sverige.” 

Ahmadi uppger att ”i brist på säker kunskap om den verklighet som ligger bakom varje 

enskilt barn förefaller det dock vara långtifrån vetenskapligt att påstå att trauma är 

huvudorsaken till barnens beteende/tillstånd. Det är naturligt att människor överdriver hoten 

för att maximera sina chanser hos migrationsmyndigheterna.” (Ahmadi, 2006, sid.95)  

 

Enligt behandlarnas utsagor är ett uppehållstillstånd den viktigaste faktorn till en botande 

effekt hos barnen. Med stöd av Ahmadis rapport 2006:2 och mina egna slutsatser gör jag 

följande tolkning d v s att orsaken till barnens tillstånd inte ska sökas i traumatiska händelser 

utan snarare i sociala förhållanden.  

 

Misstankar om simulerad sjukdom och manipulerande beteende får sitt stöd från teoretiska 

perspektiv såsom simulerad sjukdom eller från den engelska ”malingering”, teorin om 

münchausen syndrome by proxy och från en del barnpsykiatriker som bl.a. Tomas Eriksson 

och Heins Bendz.  

 

Eriksson (2006) anser att barnen med uppgivenhetssymtom har förgiftats av sina föräldrar. 

Han ifrågasätter de läkare som ”trosvisst” och ”utan bärande argument” förklarat psykisk 

stress och trauma som grund för barnens tillstånd. Han räknar upp en del ”egendomligheter” 

    54  



som väcker hans misstankar om att tillståndet är resultatet av någon form av manipulation, 

syftande till att öka möjligheterna att få uppehållstillstånd.  

 

Heins Bendz uppmanar de professionella till att se bredare på fenomenet och inte utesluta 

möjlig manipulation och simulering av tillståndet. 

 

Studiens resultat tyder på att föräldrarna är väl medvetna om att barnets tillstånd kan hjälpa 

dem att få stanna i Sverige. Dessa föräldrar har en god kännedom om den svenska 

lagstiftningen och vet att ett sjukt barn är enda chansen till att få uppehållstillstånd i landet på 

grund av humanitära skäl.  

 

Även Ahmadi skriver att man inte heller ska glömma bort att barn också är aktörer som är 

medvetna om sina intressen. ”Många bland de asylsökande som visar uppgivenhetssymtom är 

långtifrån passiva offer (i motsats till vad som har dominerat den svenska debatten om dessa 

barn). De är fullt kapabla att göra aktiva val för att maximera sina chanser i livet.” (Ahmadi, 

2006, sid.94).  

 

Jag kan dra slutsatsen att simulering kan vara ett alternativ till uppkomsten av symtomen, men 

på grund av det känsloladdade klimatet inom vården kunde man inte till hundra procent 

fördjupa sig i ämnet. Simulering som en möjlig förklaring till förekomsten av 

uppgivenhetssymtom hos en del asylsökande barn har förkastats av en del barnläkare, bl.a. 

Göran Bodegård och Tor Lindberg och lyfts upp av en del andra barnläkare bl.a. Tomas 

Eriksson och Hans Bendz. En förklaring till förkastningen till simulerad sjukdom kan vara 

läkarens etiska dilemma d v s när en läkare ställs inför en svår uppgift såsom att ifrågasätta 

patientens trovärdighet. ”Olusten att upptäcka och avslöja fusk leder sannolikt både till att 

det upptäcks alltför sällan och till att det inte heller diskuteras.” (Ahmadi, 2006, sid. 98) 

De läkare som lyfter upp simulering och manipulering som ett möjligt alternativ i fallen med 

apatiska flyktingbarn vågar se bredare på fenomenet och förkastar eller förtiger inte i vissa 

fall förekommande simulerad sjukdom.  

 

Människor är fortfarande försiktiga då det gäller att uttala sig om problemet och föredrar att 

hålla en neutral åsikt. Det intressanta är att en av behandlarna valde att gå över till ett annat 

arbete och detta på grund av klimatet som fanns kring ämnet på arbetsplatsen. 

Intervjupersonen ansåg att det var tabu att diskutera fritt kring fenomenet och att i de fall där 
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man hade en motsatt åsikt än vad läkarna och kollegorna hade så blev man genast motarbetad 

eller motattackerat. Ledningen lyssnade mest på läkarna och läkarna lyssnade mest på barnens 

föräldrar så  behandlarnas ord vägde inte tungt.  

 

Det är viktigt att påpeka att den svenska asyllagen innehåller en del brister. I jämförelse med 

andra nordiska länder såsom Norge och Danmark anses Sverige ha den mest generösa och 

humana asylpolitiken vilket är en bidragande orsak till att asylsökande från olika regioner 

väljer att fly/åka till Sverige. De personer som väljer att söka asyl i Sverige tillhör i regel den 

övre medelklassen, de betalar stora summor pengar för att ta sig in i landet, de 

förfalskar/köper inresepass/dokument och har även medel över för att kunna leva i det 

mottagande landet under de första månaderna. De flesta asylsökande som är ifrån forna 

Sovjetunionen väljer att fly på grund av den svåra ekonomiska och sociala situationen i 

hemlandet och för att öka sin levnadsstandard i övrigt då majoriteten av befolkningen lever 

under fattigdom där ”social misär och otrygghet skulle kunna begränsa deras 

framtidsmöjligheter”. (Ahmadi, 2006, sid. 94)  

 

Det är viktigt att påpeka att professionen är skyldig att uppmärksamma om asylsökande barn 

manipuleras. Hans Bendz är av samma åsikt och tycker att om man förkastar ett diagnostiskt 

alternativ så begår man ett professionellt misstag. Varje familj där uppgivenhetssymtom hos 

barn förekommit borde utredas ordentligt med inkoppling av samarbetsmyndigheter såsom 

Migrationsverket, Socialtjänsten, Polisen med flera. Även Lundin & Croner (2001) poängterar 

vikten med utredningsarbetet som enligt dem bör innehålla en noggrann kartläggning av 

barnets hela sjukdomshistoria. ”Det är viktigt att säkerställa att kurvor, registreringar och 

provtagningar inte har manipulerats av föräldern. Vid varje tillfälle av oförklarade symtom 

skall lämplig och möjlig provtagning för toxikologiska analyser övervägas.” (sid, nr. 2310) 

Separationsmetoden borde inte uteslutas utan snarare användas på särskilt utsatta barn. 

Sverige borde ta Norge som ett gott exempel. 

 

De frågor och funderingar som blir kvar är vad det finns för intressen bakom?  

I slutändan är det barnen som mår dåligt oberoende av om de manipuleras eller inte. 

Allt de gjorde i kampen för uppehållstillstånd kommer att lämna spår hos dem i resten av 

deras liv. Spåren kan klarläggas i barnens psykiska ohälsa, deras framtida familje- och 

arbetsliv o s v.  
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Lundin och Croner skriver i sin artikel att ”förutom de förödande kroppsliga skador som 

barnen riskerar att drabbas av, är de psykologiska och sociala konsekvenserna mycket 

allvarliga för många barn. De äldre barnen riskerar att dras in i ett samspelsmönster med 

föräldern. Barnet blir moderns medhjälpare i att förfalska sjukdomssymtom. Barnet lär sig 

också att manipulera medicinering och andra behandlingsinsatser, liksom att överta 

förövarens verklighetsbeskrivning och ge förövaren stöd för de falska livshistorierna”. 

(Lundin & Croner, 2001, sid. 2311) 

 

Jag anser att man kan relatera fenomenet till en social konstruktion då det har skapats av en 

bestämd grupp av asylsökande personer som valt att fly till Sverige på grund av den svåra 

ekonomiska och sociala situationen i sitt hemland. Sveriges humana och generösa asyl- och 

social politik har i sin tur bidragit till att fenomenet uppstod just i Sverige och inte i något 

annat land. ”Asylsökande har förhållandevis större friheter och möjligheter i Sverige, vilket 

kan vara en anledning till att en större andel söker asyl i Sverige framför andra nordiska 

länder.” (Ahmadi, 2006:2, sid. 97) 

 

Det är viktigt att ta i beaktande att det i alla de länder där barnen med uppgivenhetssymtom 

kommer ifrån så råder det demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Ahmadi 2006:2 

skriver ”förvisso förekommer brott mot demokratiska principer och mänskliga rättigheter i 

olika grad, men detta är inte heller unikt eller särskilt anmärkningsvärt i dessa länder jämfört 

med många andra länder.” (Ahmadi, 2006, sid. 51) Det finns inga konkreta bevis i Ahmadis 

(2006) studie på en systematisk diskriminering och förföljelse av minoriteter i de länder som 

barnen kommer ifrån d.v.s. f.d. Sovjetunionen och forna Jugoslavien.  

 

Mina erfarenheter som f.d.medborgare i Sovjetunionen och mina besök/resor framför allt i 

Central Asien, Kazakstan ger mig intrycket av att Ahmadi drar en korrekt slutsats, då han 

hävdar följande: ”I vår undersökning har vi funnit att problemet (uppgivenhetsstillstånd hos 

barn) är okänd i ursprungsländerna, både bland majoritetsbefolkningen och bland de 

aktuella etniska minoriteterna.” (Ahmadi 2006, sid.101)  

 

En av forskarens slutsatser är att traumatisering inte kan användas för att förklara fenomenet 

då studiens empiri visar att ett stort antal barn/föräldrar utsätts för motsvarande saker på andra 

platser utan att fenomenet har uppstått, ”inte träffat på information om att en liknande 
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situation rått bland utsatta barn i deras länder, varken i krigstid eller under tiden efter eller 

bland interna flyktingar i flyktinglägren.” (Ahmadi 2006, sid.51) 

 

Svenska läkare har på grund av brister i utredningar i fallen med apatiska flyktingbarn givit 

regeringen och den svenska allmänheten en ofullständig bild av situationen och på så sätt 

skapat en gynnsam mark för att fenomenet frodats just i Sverige. Det finns flera aktörer som 

har bidragit till att endast ena sidan av problemet har uppmärksammats, här kan nämnas bl.a. 

kyrkan, frivilliga organisationer samt en del politiskt engagerade personer.  

 

6.1. RESULTATENS GILTIGHET 

Det känns som att jag med stor sannolikhet har lyckats fånga det mest väsentliga av den 

kunskap som finns om de apatiska flyktingbarnen idag. 

Studien anses ha uppnått sin mättnadspunkt och jag tycker att jag fått tillräckligt med 

information för att kunna förstå fenomenet utifrån behandlarens perspektiv. Om jag valt att 

bredda min studie med hjälp av att intervjua, läkare, psykologer, handläggare från 

Migrationsverket, Socialtjänsten eller Polismyndigheten samt andra inblandade aktörer hade 

jag kanske kunnat presentera de olika professionella gruppernas synpunkter på det utvalda 

ämnet. Jag känner dock att jag fått den information jag efterlyste i studien med hjälp av 

presenterade intervjuer och aktuell litteratur. Det känns som att syftet med studien är uppfyllt 

och frågeställningarna tycks vara besvarade.  

 

7. SLUTORD OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

• I framtiden är det viktigt att de professionella yrkesgrupperna inte riktar all 

uppmärksamhet på symtomen utan också uppmärksammar och ser de bakomliggande 

problemen.  

 

• Ett kvalificerat samarbete mellan alla parter som inkluderar en utförlig utredning 

underlättar arbetet kring asylsökande barn och deras familjer. 

 

• En tydlig lagstiftning och handläggarnas professionalitet kan bidra till att undvika fel i 

utredningar. 
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• En bredare syn på problemet kan i sin tur bidra till en djupare och mer meningsfull 

analys av fenomenet som i sin tur hjälper till att undvika professionella misstag. 

 

• Man får inte utesluta att det finns riktiga fall med asylsökande barn med 

uppgivenhetssymtom som behöver all hjälp och stöd från professionella behandlare 

för att återskapa meningsfullhet i tillvaron. Man får inte heller glömma innebörden av 

genomförandet av asylprocessen och dennes konsekvenser för den enskildes 

psykosociala hälsa.  

 

• Ett nätverksarbete bestående av de professionella samt experter från familjens 

hemland kan underlätta för barnen och familjerna i väntan på Uppehållstillstånd i 

Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    59  



KÄLLFÖRTECKNING 

 
Ahmadi, N. (2005). Asylsökande barn med uppgivenhetssymptom – kunskapsöversikt och 

kartläggning. Rapport från nationella samordnaren för barn i asylprocessen med 

uppgivenhetssymptom  SOU 2005:01.  

 

Ahmadi, N. (2005). Asylsökande barn med uppgivenhetssymptom – kunskapsöversikt och 

kartläggning. Rapport från nationella samordnaren för barn i asylprocessen med 

uppgivenhetssymptom  SOU 2005:02. Uppdaterad version. 

 

Ahmadi, N. (2006). Asylsökande barn med uppgivenhetssymptom – trauma, kultur, 

asylprocess. Rapport från nationella samordnaren för barn i asylprocessen med 

uppgivenhetssymptom SOU 2006:49.Uppdaterad version. 

 
 
Angel, B & Hjern, A (2004) Att möta flyktingar och deras familjer. Lund: Studentlitteratur. 
 

Backman, J (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Brekke, J.P. (2004a) The struggle for control. The impact of national control policies on the 

arrival of asylum seekers to Scandinavia 1999-2004. Oslo: Institute for social Research, nr 

2004:13. 

 

Brekke, J.P. (2004b) While we are waiting. Uncertainly and empowerment among asylum-

seekers in Sweden. Oslo: Institute for Social Research, nr 2004:10. 

 

Brunsson, N & Sahlin -Andersson, K. (1997). Constructing organizations. Stockholm: 

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Stockholms universitet (Stockholm 

Center for Organizational Research, Stockholm University). 

 

Bodegård, G (2004B) Fallbeskrivning av depressiv devitalisering. Asylsökande flyktingbarn 

utvecklar livshotande funktionsbortfall. Läkartidningen, nr. 19, 101:1696-1699. 

 

    60  



Bodegård, G (2005a) Pervasive loss of function in asylum seeking children: another 

expression of pervasive refusal Syndrome. Child Clinical Psychology and Psychiatry, 10 (3): 

337-350. 

 

Bodegård, G (2003). Vågar vi utreda föräldrarkärlek och omsorgsförmåga? Läkartidningen, 

nr 1-2, 100: 16-18. 

 

Bodegård, G. (2005). De apatiska barnen – en utmaning för svensk barnsjukvård. 

Läkartidningen, nr 48, 102: 3627-3628. 

 

Bodegård, G (2001) Münchausen by proxy – syndromet. När en till synes engagerad förälder 

förfalskar sitt barns symtom. Läkartidningen, nr. 19, 98 : 2294 – 2296. 

 

Egidius, H (1994) Natur och kulturs psykologilexikon. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Eriksson, T. (2006). Inget kliniskt stöd för påståendet att asylsökande barn blivit nerdrogade 

(jämte) Replik: Apatiska barn måste utredas medicinskt. Läkartidningen, nr 11, 103: 855-857. 

 

Joelsson, L. & Dahlin, K. (2005). Asylprocess grogrund för apati hos vissa barn. Negativt 

besked om uppehållstillstånd ofta utlösande faktor. Läkartidningen, nr 48, 102: 3646-3650. 

 

Juhlén, K (2003) Barns egna asylskäl. Stockholm: Rädda Barnen 

 

Jensen, K (1995) Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gustavsson, B (2000) Kunskaps filosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning.Wahlström 

& Widstrand. 

 

Gregory, J. (2004). Mamma sa att jag var sjuk. Bra Böcker AB. 

 

Hacking, I. (2004). Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales, 2004 (Lettland). 

 

    61  



Halligan, P. W., Bass, Ch. & Oakley D.A (2003). Malingering and illness deception. Oxford: 

Oxford University Press.  

 

Kihlbom, M. (2006). Apati och uppgivenhet hos flyktingbarn. Läkartidningen,  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Lask, B. (2004) Pervasive Refusal Syndrome. Advances in Psychiatric Treatment, 10: 153-

159. 

 

Lask, B., Britten, C. & Kroll, L. & Magagna, J. & Tranter, M. (1991) Children with pervasive 

refusal. Archives av Disease in Childhood, 66:866 – 869.  

 

Lindberg, T. (2005). Inget samarbete kring barn med uppgivenhetssyndrom? (jämte) 

Slutreplik: Professionen skyldig uppmärksamma om asylsökande barn manipuleras av Lars 

Hellgren, Bo Lindblom. Läkartidningen, nr 7, 103: 479- 480. 

 

Lindberg, T. (2005). Socialstyrelsens Meddelandeblad ”Flyktingbarn med 

uppgivinhetssyndrom”. En bristfällig myndighetsskrivelse var finns barnet omsorgen och 

vården? Läkartidningen, nr 48, 103: 3715. 

 

Lundin, B. & Croner, S. (2001) Münchausen syndrome by proxy. Barnmisshandel genom 

förfalskning av symtom. Läkartidningen, nr. 19, 98: 2302-2311. 

 

Malmström, S., Györki, I., Sjögren, P. (1986). Bonniers svenska ordbok. Stockholm: Bonnier. 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

    62  



 

Meadow, R. (1997) Münchhausen syndrome by proxy. The hinterland of child abuse, Lancet, 

2:343-5. 

 

Niemi, J. (2005) Apatiska barn – Var står vetenskapen idag? C-uppsats. Socialhögskolan: 

Stockholm. 

 

Nunn, K.P. & Thompson, S. L. (1996). The Pervasive Refusal Syndrome: Learned 

Helplessness and Hopelessness. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 1: 121 – 32.  

 

Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Newsbury Park: Sage.  

 

Payne, M. (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. ( B. Nilsson övers.) Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Ramel, B. (2005). Gåtan om de apatiska flyktingbarnen. Forskning och Framsteg, nr 5, 54-55. 

 

Rubin, A., & Babbie, E. (1997). Research methods for social work. Pacific Grove, Calif: 

Brooks/Cole. 

 

Schöldström, U. (2006). De apatiska barnen – politik och etik. Läkartidningen 103:191. 

 

Sundelin, C. & Lindberg, T. (2005) Apatiska barn – var står vetenskapen idag? 

Läkartidningen. nr, 17, 102: 1338- 1345.  

 

Thompson, S. L. & Nunn, K.P. (1997) The Pervasive Refusal Syndrome: The RAHC 

Experience. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2:145 – 65.  

 

Thompson, S.L., Nunn, K.P., Moore, S., English, M., Burke, E. & Byrne, N. (1998) 

Managing pervasive refusal syndrome:stratrgies of hope. Child Clinical Psychology and 

Psychiatry, 3:229-49.  

 

Utlänningslagen 3 kap. 1 § I Sveriges Lagar 2005 (nionde upplagan) 

 

    63  



 

Utlänningslagen 3 kap. 2 § I Sveriges Lagar 2005 (nionde upplagan) 

2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut. 

 

ÖVRIGT MATERIAL 

 
Bendz, H. (2005). Apatisk epidemi obegriplig. Svenska Dagbladet. 
 
Holmberg, B. (2006). Högst tre månadersväntan på asylbesked för barnfamilj. Dagens 
Nyheter. 
 
Lutteman, M & Wahlden, C. (2006). Läkarna splittrade. Svenska Dagbladet. 
 
 
Internet källor 
 
Google: http://www.google.se 
Svenska Dagbladet : http:// www. svd.se.20060222. 
Dagens Nyheter: http:// www.dn.se.20060222. 
www.runeberg.org (ur nordiskt familjebok). 20060321. 
Läkartidningen: http:// www.läkartidningen.se. 20060428. 
Sveriges Radio: http://www.sr.se. 20060315. 
Den svenske tidningen: http://www.den-svenske.com. 20060315. 
Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se. 20060125. 
www.socialisterna.org. 20060331. 
Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se. 20060310. 
Migrationsverket: http://www.migrationsverket.se. 20060502. 
Sveriges riksdag: http://www.riksdagen.se. 20060420. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    64  

http://www.dn.se/
http://www.runeberg.org/
http://www.l%C3%A4kartidningen.se/
http://www.sr.se/
http://www.den-svenske.com/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.socialisterna.org/
http://www.sydsvenskan.se/
http://www.migrationsverket.se/
http://www.riksdagen.se/


Bilaga 
 
Frågeformulär 
 
Intervju  
 
Ålder:  
 
Kön:    M             Kv 
 
Utbildning:  
 
Arbetslivserfarenhet:  
 
Antal år inom yrket:  
 
Kan Ni/Du berätta vad ingår/ingick i Era/Dina arbetsuppgifter? Hur ser/såg vården ut? 
 
Hur många apatiska flyktingbarn har Du/Ni kommit i kontakt med via ditt/ert arbete? 
 
Hur gamla är/var barnen som Du/Ni hade kommit i kontakt med? 
 
Vilket land kom/kommer barnen ifrån? Vad har de för nationalitet? 
 
Hur länge har de varit i Sverige? Kan du berätta igenomsnitt? 
 
Hur ser barnens familjbild ut? 
 
Hur ser / såg familjens boende situation ut? 
 
Kan Du/Ni berätta vilka symptom observerade Du/Ni hos dessa barn samt vad kunde Du/Ni 
se barnen hade gemensamt i deras beteende? Beskriv utförligt sjukdomsförloppet. 
 
Var det något speciellt i barnens beteende som Ni/Du la märke till? 
 
Var föräldrarna/syskon alltid närvarande då barnen fick vård? 
 
Vad är din erfarenhet av om det skulle det vara bra/nödvändigt i vårdens syfte att separera 
mellan barn och föräldrar? Vad säger Dina/Era erfarenheter? 
 
Hur bedömer Du/Ni effekterna av behandlingen? 
 
Kan Du/Ni nämna om det finns några specifika behandlingar som är särskild verksamma i 
fallet med apatiska flyktingbarn? 
 
Kan Du/Ni berätta vilka organisationer/myndigheter/statliga institutioner samarbetar Ni med? 
 
Vad är din mening angående detta fenomenet? 
 
Varför tror du att problemet uppstår hos barnet i första hand? 
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Hur ser tillfriskandet av barnet ut? Vad beror det på? T.ex. PUT/andra aspekter? 
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