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FÖRORD 

 

Arbetet med uppsatsen har varit både roligt och givande men stundtals känts väldigt 

tungt och ibland har vi varit på gränsen till uppgivna. Därför är det viktigt för oss att 

tacka de personer som varit ett stort stöd, en källa för inspiration eller på andra sätt 

bidragit till att vi skrivit klart uppsatsen. 

 

I första hand vill vi tacka de två intervjupersoner som har deltagit i studien. Genom att 

ta sig tid till allt det innebär att vara intervjuperson, dela med sig av sina erfarenheter, 

engagera sig och uppmuntra oss i vårt val av ämne har de bidragit till att föra oss 

framåt i arbetet med uppsatsen. 

 

Vi vill även tacka våra klasskamrater som har lyssnat tålmodigt och kommit med 

konstruktiv kritik. 

 

Ett stort tack även till våra familjer och vänner som visat oss stor förståelse, 

uppmuntran och bidragit med praktisk hjälp. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete! 

 

 

 

Stockholm februari 2005 

 

Lena Olsson 

Frida Wendel



”Mitt barn lider” – om Munchausen by proxy 

 
Av: Lena Olsson & Frida Wendel, SP7 
 
 
Abstract 
 

Syftet med studien var att undersöka hur litteraturen samt personer som arbetar med 

barn beskriver ärenden som innehåller en problembild som anknyter till Munchausen 

by proxy (MBP). MBP är en form av barnmisshandel där förövaren hittar på, 

framkallar eller överdriver symtom hos barnet. Materialet består av data från en 

litteraturstudie samt intervjuer med två personer. Metoden som använts för analys av 

materialet är meningskategorisering. Resultaten kopplades till de teoretiska begreppen 

anknytning och projektion. Studien visade att vissa beteenden hos föräldern är 

karaktäristiska då MBP förekommer. Det vanligast förekommande verkar vara 

förälderns benägenhet att söka vård för barnet samt den ihärdighet med vilken vården 

krävs. Vidare visar resultatet att samspelet mellan förälder och barn påverkas av att 

MBP förekommer. Förövaren kan agera som hon gör pga. bristande empati eller ilska. 

Barnets självuppfattning påverkas av samspelet mellan förälder och barn. Vissa 

orsaker till MBP kan relateras till föräldrarollen. Resultatet visar att framgångsrik 

behandling av förövare kräver ett erkännande av misshandeln. Resultatet visar på de 

starka känslor MBP väcker hos personer som arbetar med det. Det kan bero på 

föreställningar om förövarna som personalen har. Förövarna framställer sig som 

engagerade föräldrar och personalen känner sig lurad när MBP upptäcks. 

 

Sökord: Munchausen by proxy, MBP, barnmisshandel 
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1. INLEDNING 
Vårt intresse för ämnet Munchausen by proxy väcktes av en artikel skriven av 

Hancock i tidningen Hennes (maj 2004). Artikeln handlar om Julie Gregorys 

självbiografiska bok ”Sickened – the Memoir of a Munchausen by Proxy Childhood” 

(svensk översättning: ”Mamma sa att jag var sjuk”). Gregorys bok beskrevs skildra en 

flickas uppväxt med en mamma som utsatte henne för Munchausen by proxy 

misshandel (Hancock, 2004). Artikeln är inte tagen ur en vetenskaplig källa, men 

väckte ett intresse för att utforska ämnet mer ur en vetenskaplig synvinkel.  

 

Julie Gregory (2004) skriver i sin bok om hur hon vid ett otal tillfällen under 

uppväxten togs med till olika läkare av sin moder, som på olika sätt förklarade för 

läkarna att Julie var sjuk. Modern sa att Julie hade huvudvärk, halsont och mådde illa. 

Hon fick genomgå ett antal blodprov, glukostest och allergiundersökningar då modern 

insisterade på att dottern var sjuk. Julie fick ta starka mediciner mot bl.a. migrän trots 

att hon egentligen inte hade någon huvudvärk. Flera operativa ingrepp utfördes endast 

pga. moderns utsagor, exempelvis opererades Julies näsa i syfte att förbättra den 

påstått dåliga andningen.  

Julie beskriver att hon hade en besvärlig skoltid och inte kom in i gemenskapen med 

klasskamraterna på grund av hennes låga närvaro i skolan.  

Julies moders skildringar av sin dotters sjukdomar eskalerade fram till en påstådd 

mystisk hjärtsjukdom. Symtom på hjärtproblem lärde sig Julie simulera och inför 

läkarbesök instruerades Julie att uppvisa dessa. Som en del av undersökningen var 

hon tvungen att gå till skolan med en dosa och massa sladdar fästa vid kroppen för att 

registrera hjärtrytmen. Hon skildrar i boken hur de andra barnen skrattade åt henne. 

Nästa steg i undersökningsprocessen var att Julie skulle genomgå ett operativt ingrepp 

och därför var tvungen att ligga på sjukhuset några dygn. Kvällen innan läkarna skulle 

gå in i vensystemet via ljumsken och upp till hjärtat, försökte hon berätta för en 

sjuksköterska att hon inte var sjuk. Sjuksköterskan trodde inte på detta och 

antecknade i journalen att patienten var känslig och rädd för operationen. 

Undersökningen visade inte på några patologiska fynd. 

När Julie var 25 år flyttade hon hemifrån och började studera på ett universitet i en 

annan stad. Under en föreläsning beskrevs ett fenomen som kallades Munchausen by 

proxy. Julie kände igen sig i beskrivningen. Insikten om vad hon misstänkte att hon 
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utsatts för, ledde till ett psykiskt sammanbrott. Som en del av behandlingen av detta 

sökte hon upp journaler från sin uppväxt och läste nästan överallt att ’mamman 

säger…’ och ’enligt mamman…’. Julie sökte efter några år upp sin moder, som 

förnekade anklagelserna och vägrade erkänna vad hon gjort mot sin dotter (Gregory, 

2004). 

 

Enligt Hindberg (2003) är Munchausen by proxy en form av barnmisshandel där en 

förälder eller någon som är satt i förälders ställe hittar på och/eller skapar en sjukdom 

hos barnet. Detta agerande medför att barnet tvingas genomgå en rad onödiga och 

ibland smärtsamma undersökningar, provtagningar och behandlingar (Hindberg, 

2003).  

 

Julie Gregorys berättelse om sin uppväxt gav upphov till frågor hos oss om de 

svårigheter som Munchausen by proxy kunde innebära för personal inom vård och 

socialt arbete. Speciellt angående svårigheterna kring att identifiera ärendena, att 

förstå hur de inblandade påverkas av dem och vilka eventuella åtgärder som kan 

användas. Före arbetet med studien var vår kunskap om MBP begränsad till det vi läst 

i artikeln av Hancock i tidningen Hennes som handlar om Julie Gregorys uppväxt. 

Artikeln handlar om Julie Gregorys bok ”Sickened – the Memoir of a Munchausen by 

Proxy Childhood” (svensk översättning: ”Mamma sa att jag var sjuk”), vilken 

beskriver MBP som en form av barnmisshandel (Gregory, 2004). Aktuella 

diskussioner om MBP berör allt från dess existens som en speciell form av 

barnmisshandel, till falska anklagelser mot oskyldiga och missförstådda 

vårdnadshavare.  

 

Under uppsatsarbetet har vi reflekterat över de starka känslor Munchausen by proxy 

framkallat hos personer som mött det i sitt yrkesliv. Senare i uppsatsen avser vi att 

diskutera hur det kan komma sig att dessa starka känslor ofta verkar existera i 

samband med Munchausen by proxy (MBP).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur litteraturen samt personer som arbetar med 

barn beskriver ärenden som innehåller en problembild som anknyter till Munchausen 
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by proxy (MBP). Med personer som arbetar med barn avses en socionom som arbetar 

med barnavårdsutredningar samt en barnpsykiater. Båda personerna har i sitt yrkesliv 

stött på ett eller flera ärenden av MBP.  

 

1.  Vilka kännetecken associerar litteraturen och dessa personer till MBP? 

2.  Hur beskriver litteraturen och dessa personer föräldra-barnrelationen som 

präglar ärenden av MBP?  

3.  Hur resonerar litteraturen och dessa personer kring behandling av MBP? 

4.  Hur kan de starka känslor som MBP väcker, hos dem som möter det i sitt arbete, 

förstås? 

Studiens tre första frågeställningar har under arbetet med uppsatsen förändrats. Till en 

början var vår tanke att göra en intervjustudie baserad på material från personer 

yrkesverksamma inom områden där de mött MBP i Sverige. Detta visade sig inte blir 

möjligt p.g.a. ett otillräckligt antal intervjupersoner. Syftet med studien kunde dock 

mötas genom litteratur skriven av personer som arbetar med barn om deras 

erfarenheter av MBP. Materialet utökades därför till att omfatta både intervjumaterial 

och litteratur. Studiens ursprungliga tre första frågeställningar omarbetades därefter 

till att kunna besvaras av ett kombinerat intervju- och litteraturmaterial. Under 

arbetets gång väcktes den fjärde frågeställningen. Båda intervjupersonerna tog upp de 

starka känslor MBP väckt hos dem. Även i litteraturen diskuterades detta och vi ansåg 

att det var en viktig del att ta med. 

 

1.2 Uppsatsens uppläggning  
Studien är uppdelad i fyra delar: Inledning, Bakgrund, Metod samt en avslutande del 

med Resultat och diskussion.  

Studien vänder sig både till läsare med kunskap i ämnet Munchausen by proxy samt 

till läsare utan tidigare kunskap i ämnet. Inledningen av studien innehåller därför en 

utvidgad introduktion till ämnet MBP i syfte att föra in läsaren på området (Se 

Backman, 1998). Bakgrunden rymmer historik, beskrivning av och information om 

MBP. Det finns även en redovisning av de två valda teoretiska begreppen, anknytning 

och projektion. I metoddelen beskriver vi de metoder vi använt oss av, från hur 

intervjupersonerna kontaktades till hur intervjumaterialet och litteraturen 
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analyserades. Resultatet och diskussionen är uppdelad utifrån studiens fyra 

frågeställningar. Avslutningsvis innehåller uppsatsen en slutdiskussion och bilagor.  

 

Längre citat ur litteratur är skriven med enkelt radavstånd, med kursiv stil och 

indragning. Kortare citat anges flytande i texten. Intervjucitat har enkelt radavstånd 

och kursiv stil. Fallbeskrivningar har enkelt radavstånd. 

 

1.3 Centrala begrepp 
MBP har gått under andra benämningar, såsom Meadow´s syndrome, factitious illness 

by proxy, Munchausen syndrom by proxy, Munchausen by proxy syndrom och 

Munchausen by proxy (Parnell & Day, 1998). Benämningen av företeelsen har varit 

mycket omdiskuterad. Feldman föreslår uteslutande av ordet syndrom, eftersom det 

antyder att fenomenet är ett antal symtom snarare än en form av misshandel 

(Feldman, 2004). Lundin och Croner (2001) föreslår att den svenska beteckningen bör 

vara ”barnmisshandel genom förfalskning av symtom” (Lundin & Croner, 2001, 

s.2302). Benämningen som valts för uppsatsen är Munchausen by proxy, MBP.  

 

Eftersom det inte finns någon vedertagen precis definition av MBP, vill vi förklara 

hur vi använder oss av benämningen MBP i texten. För enkelhetens skull har vi valt 

att skriva MBP i texten utan att ta ställning till vilken av de definitioner som återges i 

2.1.2 som är gällande. Eftersom vår kunskap om ämnet begränsar sig till arbetet med 

denna uppsats har vi avstått från att skapa en egen definition av MBP. Vi har istället 

valt att se till de gemensamma faktorer som författarna till definitionerna nämner.   

 

I den litteratur vi har läst används flera olika namn på de personer som utför MBP-

misshandeln t.ex. ”modern”, ”föräldern”, ”vårdgivaren” och ”förövaren”. Vi har valt 

att i de flesta sammanhang använda begreppet förövaren, eftersom det inte alltid 

handlar om att det är barnets mor som agerar på ett sätt som ingår i beskrivningen för 

MBP. I några fall har vi valt att använda ”modern” eller ”omsorgsgivaren” eftersom 

författaren eller intervjupersonen vi refererar till har använt den benämningen och vi 

anser att en ändring skulle kunna påverka innehållet. Vi benämner förövaren som 

kvinnlig eftersom de flesta identifierade förövare är kvinnor, i de flesta fall barnets 

mor (se t.ex. Feldman, 2004).  
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Den som utsätts för misshandeln benämns i litteratur och av intervjupersoner som 

”offret” eller ”barnet”. Vi har valt att i de flesta fall använda ”offret” för att det ska 

särskiljas från andra barn, dvs. de som inte utsätts för dessa handlingar. I vissa fall har 

vi valt att använda ”barnet” då vi ansett att det på bästa sätt beskriver det vi refererar 

till. Med barn avses personer under 18 år då inget annat anges.  

 

2. BAKGRUND 
Bakgrundsdelen utgörs av en beskrivning av MBP, intresset bland forskare och 

praktiker i nuläget. Vidare redogörs för studiens syfte och frågeställningar, vår 

förförståelse, centrala och teoretiska begrepp. 

 

2.1 Barns bästa 
FN: s konvention om barnets rättigheter ratificerades av Sverige 1990. I den står det 

att:  

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftningsadministrativa och 
sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla 
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 
försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 
vårdnadshavares eller annan persons vård. (Art.19, p.1) (Rönnqvist: 1996, 
s.28) 

 
I enighet med konventionen finns det i Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) reglerat att 

Socialnämnden ska verka för barnets bästa (se t ex SoL 1:2, 5:1-3) samt se till att barn 

och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden (se vidare SoL 5:1-3) 

(Norström & Thunved, 2003). 

 

Hindberg (2003) skriver att omsorgen om ett barn innehåller tre komponenter: att 

uppfostra, att tillfredsställa barnets behov samt att sörja för att barnet utvecklas så bra 

som möjligt. Barns behov kan rangordnas; kroppsliga behov kommer först, därefter 

finns ett behov av trygghet, gemenskap, tillgivenhet, uppskattning och 

självförverkligande. Behoven kan även delas upp dels i grundläggande behov, såsom 

omvårdnad, skydd, mat, dryck, sömn och omsorg vid sjukdom och dels andra behov. 

Om barnet inte får de grundläggande behoven tillgodosedda, menar Hindberg att 

barnet tar djup och allvarlig skada som kan vara svår att reparera längre fram. Barnet 
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kan även störas i sin utveckling om behov som är mer av den psykologiska arten inte 

tillfredsställs, detta går dock i de flesta fall att reparera. Vidare är det för ett litet barn 

nödvändigt med en känslomässig anknytning till modern eller annan vårdare 

(Hindberg, 2003). ”En stark och varm bindning mellan föräldrar och barn är en 

förutsättning för barnets normala känslomässiga utveckling och det bästa skyddet mot 

misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse” (Hindberg, 2003, s.23). 

Hindberg skriver vidare att föräldrars omsorgsförmåga bestäms av deras möjlighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldern måste kunna prioritera dessa framför samt skilja 

dem från sina egna behov, dvs. kunna se barnet som en separat individ med egna 

behov och rättigheter och ha förmåga till empati med barnet (Hindberg, 2003). 

 

Sviktande omsorg betyder enligt Hindberg att föräldrar inte uppfattar barnets behov i 

tillräcklig grad eller att de inte kan ge den psykiska och fysiska näring samt det skydd 

som behövs. Omsorgssvikt delas ofta in i fem kategorier; fysisk och psykisk 

misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och försummelse. Många barn som far illa 

drabbas av psykiska trauman, en känslomässig chock som djupgående och varaktigt 

skadar individens psykologiska utveckling (a.a.). 

 

MBP är viktigt att känna till och undersöka inom socialt arbete då det är en form av 

misshandel eller vanvård som kan förekomma i utredningar av barnets eller familjens 

situation och behov. Parnell och Day (1998) menar att det är viktigt att undersöka 

fenomenet och sprida information om det, eftersom det kan sluta med döden eller 

bestående skada för barnet. MBP kan komma att ses som en psykisk sjukdom hos 

modern snarare än barnmisshandel om definitionen av diagnosen antas i Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth edition (DSM-IV). MBP kan 

även ses som en kombination av barnmisshandel och psykisk sjukdom (Parnell & 

Day, 1998). Oavsett hur MBP ses blir konsekvensen av det ändå att barnet utsätts för 

en misshandel. Hindberg (2003) redogör för att barnet kan få allvarliga skador eller 

kroniska handikapp av MBP-misshandeln och redovisar att risken för dödlig utgång 

ligger runt 10 % (Hindberg, 2003).  

Det är också en generellt ökad risk för att barn och ungdomar som har växt upp i 

riskmiljöer, t.ex. familjer med bristande omsorg, övergrepp och misshandel, försöker 

ta sina liv (Broberg, Almqvist och Tjus, 2003).  
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MBP är svårt att upptäcka (se t.ex. Hindberg, 2003; Parnell & Day, 1998). Det kan gå 

flera månader eller år innan misshandeln upptäcks, om den över huvud taget blir 

upptäckt (Schreier & Libow, 1993). Därför är det viktigt att öka kunskapen om MBP, 

inte bara inom den medicinska världen utan även inom socialt arbete.  

 

Enligt SoL 14:1 bör var och en som får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, hälso- och sjukvård och 

socialtjänst är, om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd, skyldiga att genast anmäla detta till 

socialnämnden (Norström & Thunved, 2003). Hindberg (2003) skriver att trots detta 

visar flera undersökningar att många låter bli eller avvaktar länge med att anmäla 

misstankar om att barn far illa. Vidare skriver hon att det kan finnas många 

anledningar till att anmälningar enligt SoL 14:1 görs sent eller inte alls. Några av 

dessa är okunnighet om lagstiftningen, att man tror att de egna insatserna skall vara 

tillräckliga, att problemet är tillfälligt och nog kommer att lösa sig samt att barnet 

kanske kommer att flyttas. Andra anledningar kan vara att man känner lojalitet med 

föräldrarna, rädsla för personliga negativa konsekvenser om man anmäler, att det bara 

blir värre om socialtjänsten kopplas in eller att socialtjänsten ändå inte gör någonting 

(Hindberg, 2003).  

Det finns indikationer på att misstankar om MBP-misshandel upplevs svårare att 

anmäla än misstankar om andra former av barnmisshandel. Lasher och Sheridan 

(2004) skriver att en del personer som kommer i kontakt med MBP inom sitt yrke inte 

vill kännas vid att den här formen av misshandel förekommer. De vill inte tro att 

föräldrar kan misshandla sina barn på detta sätt eller så vill de inte tillstå att de blivit 

lurade och därmed omedvetet deltagit i misshandeln (Lasher & Sheridan, 2004). 

Eminson och Postlethwaite (2000) menar också att förövarens till en början väldigt 

goda relation till personalen, gör det svårare för personalen att ta till sig misstankar 

eller bevis på att förälderns uppgifter om barnet inte stämmer (Eminson & 

Postlethwaite, 2000). 
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2.2 Munchausen by proxy, MBP 
Kapitel 2.1 är en översiktlig beskrivning av MBP. I kapitlet redogörs också för de 

personer som berörs av MBP, konsekvenserna av MBP och de som har invändningar 

mot förekomsten av MBP.  

 

2.2.1 MBP:s historik 

Munchausen syndrom innebär att personer medvetet överdriver och/eller hittar på 

och/eller framkallar fysiska och/eller psykiska problem hos sig själva. Trots att det 

finns rapporter om syndromet beskrivet från tidigare år, var det den engelske läkaren 

Richard Asher som 1951 började kalla detta för Munchausen syndrom. Asher 

uppkallade syndromet efter baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen som 

på 1700-talet berättade dramatiska historier baserade på sina resor och som var känd 

som en skicklig historieberättare. Berättelserna låg till grund för en samling 

berättelser av författaren R. E. Raspe (1736-1794) från 1785 och namnet Munchausen 

(engelska stavningen av det tyska namnet) associerades med häpnadsväckande 

berättelser (Parnell & Day, 1998; Schreier & Libow, 1993).  

 

I en artikel från 1977, publicerad i The Lancet (en internationell medicinsk tidskrift), 

beskrev och analyserade den engelska barnläkaren Roy Meadow två fall där 

föräldrarna till två unga patienter uppvisade ett beteende som han associerade till 

Munchausen syndrom. Föräldrarna till patienterna, Kay och Charles, presenterade 

eller framkallade falska symtom hos barnen istället för hos sig själva. De falska 

symtomen orsakade ett otal undersökningar och sjukhusvistelser för barnen. 

Följaktligen ansåg Meadow att detta var en ”by proxy” (översättning: genom ombud. 

Se Hindberg, 2003) form av Munchausen syndrom. Han kallade det således för 

Munchausen syndrom by proxy. Artikeln har blivit inflytelserik som första 

publicerade artikel inom området MBP (Parnell & Day, 1998; Schreier & Libow, 

1993). 

 

Parnell och Day (1998) redogör för de två fallbeskrivningar om Kay och Charles, som 

Meadow beskrev: 

Kay var en sexårig flicka som besökte tre vårdinstitutioner pga. återkommande blod i 
urinen. Sedan treårsåldern hade hon konstant fått antibiotika vilket orsakat bieffekter 
som nässelutslag, feber och svampinfektioner. Läkarna var mycket förvirrade 
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angående de periodvis återkommande symtomen. Blod i urinen kunde försvinna efter 
bara ett par timmar och illaluktande utsöndringar på hennes könsorgan försvann redan 
samma dag. Egendomligt nog verkade hon vara en flicka som utvecklades normalt. 
Kays föräldrar beskrevs vara mycket medgörliga. Modern var på sjukhuset hela tiden 
och beskrevs som en kärleksfull, omtänksam moder som dock inte var lika orolig för 
orsakerna till symtomen som läkarna var. Misstankar väcktes pga. motsägande fakta 
om fallet samt moderns humör. Meadow och hans kollegor bestämde sig för att arbeta 
utifrån antagandet att allt i Kays historia var falskt. De jämförde t.ex. 57 urinprov och 
de 45 som tagits av en sjuksköterska var normala. De 12 som modern tagit var 
abnorma och det visade sig vid en analys att de innehöll moderns urin. Kay hade då 
bl.a. varit inlagd på sjukhus 12 gånger, genomgått sju större röntgenundersökningar, 
sex undersökningar då hon varit sövd, fem cystoskopier och 16 läkare hade varit 
inblandade i fallet. Modern förnekade anklagelserna men medan flickan behandlades 
visade hon inga kvarstående problem (Parnell & Day, 1998).  
 
Charles hade sedan han var sex veckor gammal drabbats av kräkningar och var dåsig, 
vilket associerades till höga halter av salt i kroppen. Utförliga undersökningar på tre 
vårdinstitutioner visade dock på att allt såg ut som det skulle. När Charles var 14 
månader kom man på att attackerna bara kom hemma. Charles lades in på sjukhus och 
modern fick inte komma och hälsa på. Pojken visade inga tecken på sjukdom förrän 
den helg modern fick komma på besök, därför antog läkarna att sjukdomen måste 
bero på att modern tillförde salt. Under utredningen kom Charles in på sjukhuset en 
natt med extremt höga värden av salt och avled (a.a.).  
 
2.2.2 Definition av MBP  

Det finns ännu inte någon internationellt vedertagen definition av MBP. Det har 

skrivits en mängd olika mer eller mindre precisa förslag till definitioner och kriterier 

som föreslås ingå i begreppet MBP: 

 

Feldman (2004) anser MBP vara en speciell form av misshandel som han beskriver 

som en hälsorelaterad vanvård i form av fysisk och/eller emotionell misshandel eller 

försummelse och/eller sexuellt utnyttjande (Feldman, 2004).  

 

Parnell och Day (1998) förklarar MBP som en form av misshandel där sjukdom hos 

offret hittas på eller framkallas. Offret tas ofta med till läkare men all kännedom om 

det verkliga ursprunget till symptomen förnekas. Förövare kan göra allt ifrån att 

presentera symtom som inte finns och manipulera med labbprover, till att framkalla 

faktiska symtom hos barnet. Det kan ske genom t.ex. under- eller övermedicinering, 

kvävning, kronisk förgiftning och injicering av olika substanser (Parnell & Day, 

1998). 

 

 9



Lasher och Sheridan (2004) beskriver utförligare de tillvägagångssätt förövare kan 

använda sig av. Förövare kan medvetet överdriva symtom barnet uppvisar. De kan 

även fabricera symtom eller få det att se ut som att de existerar genom att rapportera 

symtom som inte finns, händelser som inte har inträffat och diagnoser som inte har 

ställts. De kan också agera på olika sätt för att aktivt skapa bevis för att sjukdomar 

existerar. Med att förövare framkallar symtom menas att verkliga symtom eller 

sjukdomar hos offret orsakas. MBP utesluter inte att det samtidigt kan förekomma 

verkliga problem. På samma sätt ska förekomsten av verkliga problem inte utesluta att 

MBP-misshandel äger rum (Lasher & Sheridan, 2004).  

 

Stibner (1993) konkretiserar vad MBP är genom att redogöra för fall hon själv stött 

på. Det ena handlade om påhittade symtom, de andra gällde framkallade symtom. I 

fallet med påhittade symtom hade en moder vid upprepade tillfällen kommit med 

ambulans till barnkliniken med sitt fyra månader gamla barn pga. blod i blöjan. 

Modern tog aldrig med blöjorna till sjukhuset trots uppmaningar att göra så. 

Personalen hittade aldrig några problem hos barnet och moderns uppgifter 

ifrågasattes. Modern tog då med en blodig blöja till sjukhuset. Blodet visade sig vara 

rött bläck. Barnet hade då genomgått flera onödiga och riskabla undersökningar.  

Som exempel på fall med framkallade symtom anges barn med diabetes som fått för 

mycket eller inget insulin, förgiftning av kramplösande mediciner och diarré orsakade 

av stora doser avföringsmedel (Stibner, 1993). 

 

2.2.3 Incidens för MBP 

Incidens anger det antal nya fall av ett visst tillstånd som uppstår hos en definierad 

population under en speciell tidsperiod, vanligtvis ett år (Clinton & Norring, 2002). 

Lundin och Croner (2001) har tagit del av en studie i England där incidensen för MBP 

beräknas till 0,5 per 100 000 barn under 16 år. Motsvarande förhållande i Sverige 

skulle för barn under 16 år betyda tio nya fall per år (Lundin & Croner, 2001).  

Inför Läkarstämman hösten 2004 då Munchausen by proxy togs upp till diskussion, 

redogör Carl-Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, för en 

uppskattning om tio fall om året men att det bara är fyra till fem fall om året som 

upptäcks. I de övriga fallen, menar han, har föräldern sannolikt lyckats vilseleda 

läkaren (Svenska mässan, 2004).  
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Lasher och Sheridan (2004) menar dock att MBP inte är ovanligt, utan att det snarare 

är så att förekomsten underskattas. Hon menar vidare att detta beror på allmänhetens 

bristande medvetenhet samt de professionellas bristande kunskap för att kunna göra 

adekvata utredningar och konstatera alternativt förkasta misstanken att det handlar om 

MBP (Lasher & Sheridan, 2004). 

 

2.2.4 Offer för MBP 

De som utsätts för MBP-misshandel är personer i beroendeställning (Feldman, 2004). 

De flesta kända fall av MBP involverar barn som offer (Lasher & Sheridan, 2004). 

Det finns ingen känd skillnad utifrån vilket kön barnet har eller vilken ordning i 

syskonskalan de har. Barnets ålder verkar däremot spela en viss roll (Schreier & 

Libow, 1993). Utifrån identifierade fall av MBP menar Lasher och Sheridan (2004) 

att spädbarn och småbarn är de som med högst sannolikhet utsätts för denna 

misshandel. De skriver att yngre offer är mer beroende av dem som tar hand om dem, 

de är lättare att manipulera och har inte möjlighet att säga emot förövarens historia 

(Lasher & Sheridan, 2004). Även Feldman (2004) skriver att MBP är vanligast bland 

spädbarn och små barn som är för små för att kunna prata. När barnet lärt sig tala och 

beskriva saker är det mer troligt att förövaren blir upptäckt. Misshandeln behöver 

dock inte avta för att barnet lär sig tala. Barn kan inte alltid se samband mellan 

händelser och personer och kan därför inte alltid förstå att det är en förälder eller 

annan som gör det sjukt. Många utsatta barn internaliserar problemen och klandrar sig 

själva hellre än föräldrarna eftersom de tror att de förtjänar sjukdomen då de gör något 

fel. Det är heller inte alltid så att äldre barn avslöjar de riktiga orsakerna till 

sjukdomen eftersom de är rädda att bli övergivna om de slutar vara sjuka (Feldman, 

2004).  

 

2.2.5 Konsekvenser för MBP-offret 

MBP-misshandel kan ge barnen fysiska och/eller psykiska men, antingen orsakade av 

direkta handlingar utförda av förövare eller av de medicinska undersökningar läkare 

genomför för att kunna diagnostisera barnens misstänkta sjukdomar (Parnell & Day, 

1998; Schreier & Libow, 1993).  

Feldman (2004) redogör för fler konsekvenser för barnen till följd av misshandeln; 

hjärnskador kan uppkomma till följd av syrebrist, inre organ kan skadas till följd av 

upprepade infektioner, barnen kan missa skolundervisning och bli lidande 
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utbildningsmässigt och socialt. Andra vanliga konsekvenser är att barnen blir oroliga, 

hyperaktiva, känner rädsla, blir passiva eller känner sig hjälplösa. De kan senare i 

livet uppleva svårigheter i att veta hur de ska reagera på sjukdom och känna skuld- 

och skamkänslor för att ha varit offer för misshandeln. En del lider av svårigheter att 

skilja mellan verklighet och fantasi. De kan även tro att de verkligen har en sjukdom 

eller själva kan utveckla Munchausen syndrom (Feldman, 2004).  

Flera författare skriver att en del personer som varit offer för MBP-misshandel får 

posttraumatiskt stressyndrom (a.a.; Schreier, 2004). 

Schreier (2004) listar vidare svårigheter med att knyta an till andra och med den 

sociala interaktionen. Dåligt självförtroende och störningar i verklighetsuppfattningen 

är vanliga konsekvenser av MBP-misshandel. Vidare skriver Schreier att före detta 

offer för MBP kan verka vara socialt kompetenta och väl anpassade utåt sett, men att 

de ofta måste kämpa med sina relationer till andra människor (Schreier, 2004).  

 

2.2.6 MBP förövare 

Identifierade förövare är oftast personer med huvudansvar för ett barn, i de flesta 

kända fall är modern förövare (Lasher & Sheridan, 2004; Schreier & Libow, 1993). 

Lasher och Feldman (2001) redogör i en artikel för att modern är förövare i 75-95 % 

av fallen (Lasher & Feldman, 2001). I en nyare text av Feldman (2004) utvecklas och 

preciseras siffrorna till att det i 75 % av identifierade fall är modern som utför MBP-

misshandeln, andra kvinnor (far- eller morföräldrar, barnvakter, foster- eller 

styvföräldrar) i drygt 22 % av fallen. Fäder och andra män utgör mindre än 3 %, vilket 

tros bero på att kvinnor traditionellt spenderar mer tid med barnen (Feldman, 2004). 

Lasher och Sheridan (2004) menar att män kan i högre utsträckning än tidigare, kan 

komma att identifieras som förövare. Detta eftersom de på senare år har börjat 

spendera mer tid med sina barn (Lasher & Sheridan, 2004).  

 

Förövare upplevs ofta som kärleksfulla och idealiska föräldrar. De kan verka 

överdrivet oroliga, överbeskyddande eller missförstådda (Lasher & Sheridan, 2004). 

På ytan verkar de vara vårdande och uppmärksamma på barnens behov (Schreier & 

Libow, 1993). Relationen mellan föräldrar och barn verkar ofta utifrån sett vara 

väldigt god. Dock är förövare vanligtvis fulländade lögnare och mycket manipulativa.  
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Historierna de berättar är ofta dramatiska och deras bedrägerier rör sig inte bara om 

offret utan om hela deras liv. De kan hävda att de blivit utsatta för t.ex. våldtäkt eller 

rån under ovanligt dramatiska omständigheter (Lasher & Sheridan, 2004).  

 

Förövare samarbetar gärna med vårdpersonalen (Parnell & Day, 1998). De kan ta sig 

in i personalgruppen, erbjuda stöd till andra föräldrar med sjuka barn eller på andra 

sätt skapa en plats för sig själv på avdelningen, t.ex. skaffa sig tillgång till platser som 

normalt inte är öppna för föräldrar. Ofta verkar de bekväma i sjukhusmiljöer, vilket 

kan bero på att många har en bakgrund inom sjukvården eller ett starkt intresse för 

sjukvård. De kan insistera på att ingen annan än de själva kan erbjuda barnet den 

kvalitet på vård som krävs (Lasher & Sheridan, 2004). 

 

Lasher och Sheridan (2004) menar att förövare vet att barnet inte har något problem, 

åtminstone inte i den grad som rapporteras. De kan aktivt skapa situationer eller göra 

falska rapporteringar. De kan uttrycka oro över vad barnet går igenom, men det är en 

fasad. Det är mindre troligt att de, i jämförelse med normalt oroade föräldrar, visar 

lättnad eller glädje över upptäckten av att inget verkar vara fel med barnet. Det är mer 

troligt att de argumenterar med personalen, verkar besvikna, insisterar på att 

problemet finns kvar och kräver fortsatta tester och undersökningar. De hävdar att de 

vill vara säkra på att ingenting har förbisetts. Blir de påkomna med att framkalla 

symptom, försvarar de sig vanligtvis med att säga att detta var första gången. Detta i 

syfte att minimera omfattningen av den misstänkta misshandeln eller för att 

vårdpersonalen ska tro att de ursprungliga symtomen var verkliga. Förövare kan 

förneka allt eller delar av det de har gjort, trots att bevisen är överväldigande (a.a.). 

 

2.2.7 Föräldrars benägenhet att söka vård för sina barn  

Eminson och Postlethwaite (2000) menar att det finns olika sätt föräldrar kan reagera 

på gällande sitt barns fysiska hälsa. Vid en jämförelse mellan föräldrars vilja att söka 

vård för sina barn och läkares uppfattning av barnens behov av vård, kommer de fram 

till tre grupper av föräldrar: 

- De som kunde skilja sina barns behov från sina egna och sätta barnens behov 

först. 

- De som ibland var dåliga på att sätta sina barns behov först, pga. olika 

psykiska eller sociala faktorer. 
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- De som var oförmögna att sätta sina barns behov först och istället satte sina 

egna behov före.  

Författarna menar att det i gruppen med föräldrar som var oförmögna att sätta sina 

barns behov före sina egna fanns en stor varians. Från dem som underlät att söka vård 

för sina sjuka barn till föräldrar som sökte för symtom hos barnen som de själva 

fabricerat. Eminson och Postlethwaite menar att det kan vara lika skadligt att 

försumma att söka vård för ett sjukt barn som att söka för påhittade sjukdomar (se 

Figur 2.1 och 2.2 i Eminson & Postlethwaite, 2000) (Eminson & Postlethwaite, 2000). 

 

2.2.8 Invändningar mot förekomsten av MBP 

I den aktuella debatten om MBP finns personer som menar att förekomsten är 

betydligt överskattad. Det finns även de som menar att MBP inte förekommer alls. 

Olika grupper har bildats vars syfte är att väcka debatt kring förekomsten av MBP. 

Dessa grupper menar att många anklagade och dömda föräldrar är missförstådda (se 

t.ex. M.A.M.A.) Feldman (2004) menar att personer som blivit falskt anklagade är 

med i dessa grupper och har en viktig poäng angående feldiagnostisering. Dock 

verkar grupperna även bestå av verkliga förövare som är med i grupperna för att dölja 

sina övergrepp. En rapport från 1999 visar att det i ca 3,5 % av identifierade fall av 

MBP egentligen inte handlat om MBP. Feldman menar detta kan bero på att vissa 

symtom, som vid t ex astma, kan komma och gå (Feldman, 2004). Journalisten 

McGill (2002) ser ett problem i att personer som anklagas för att vara förövare får det 

inskrivet i journalen. Detta menar han kan påverka deras möjlighet till att få hjälp då 

deras barn är sjuka. Som exempel beskriver han: 

En moder tar sin dotter till en läkare eftersom hon klagar över värk i benen. Läkaren 
menar att det är fel på flickans leder och ordinerar behandling några timmar i veckan. 
Modern är inte nöjd med detta utan anser att det måste finnas mer att göra för att 
hjälpa hennes dotter. Modern bråkar med läkaren om detta och när han inte vill 
ordinera någon ytterligare behandling tar hon med dottern till flera olika specialister. 
De utför en mängd olika undersökningar på dottern och prövar olika behandlingar, 
men alla kommer fram till samma beslut som den första läkaren. Modern tar åter 
dottern till den ursprungliga läkaren för att hon ska få den behandling som erbjudits. I 
samband med detta kontaktas familjen av socialtjänsten som berättar att föräldrarna 
blivit anmälda för misshandel av sina barn. En utredning påbörjas och familjen får 
reda på att den initierats av dotterns första läkare som misstänker att modern utsatt 
henne för MBP-misshandel. Efter en utredning frias modern från alla misstankar. I 
hennes journal kvarstår dock uppgifterna om att hon misstänkts för MBP. Några år 
senare blir en annan av familjens döttrar sjuk. Mamman vågar då inte kontakta 
sjukvården av rädsla för att en ny utredning ska öppnas och att hon då ska förlora 
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vårdnaden om sina barn. På grund av att denna dotter inte får läkarvård får hon 
bestående men av sjukdomen (McGill, 2002). 
 
Allison och Roberts (1998), båda fil.dr. (filosofi doktor), tillägnar sin bok de mödrar 

som på felaktiga grunder anklagats för misshandel och försummelse. De skriver att ett 

problem med MBP är den ”profil” av termer och symtom som anses känneteckna 

MBP. De menar att personer döms utifrån profilen utan att man ser till deras 

omständigheter i livet. Skulle man se till de symtom som kännetecknar MBP och 

samtidigt ta hänsyn till personens livssituation, menar Allison och Roberts, att 

symtomen i profilen skulle kunna vara uttryck för ett normalt beteende. Författarna tar 

som exempel upp de två fall, Kay och Charles, som Meadows redogör för i en artikel i 

tidningen The Lancet 1977 (se 2.1.1). Enligt Allison och Roberts förbiser Meadows 

att se till den livssituation som mödrarna till Kay och Charles befinner sig i. Istället 

för att se orsaken till mödrarnas beteende i ett sökande efter läkares uppmärksamhet 

menar de att orsaken skulle kunna finnas i t.ex. mödrarnas egen sjukdomshistoria eller 

i deras äktenskapsproblem. För Kays moder skulle orsaken kunna vara att hon genom 

dem projicerade sin oro över sina egna urinvägsproblem till en oro över Kays 

symtom. Orsaken till Charles moders beteende skulle kunna finnas i hennes 

äktenskapsproblem med en reserverad och tystlåten skiftarbetande make. Allison och 

Roberts ser vidare ett problem i att de flesta författare som har skrivit om MBP under 

senare år, verkar ta sin utgångspunkt i de första verken om ämnet. De saknar också att 

författarna till böcker om MBP inte nämner betydande teoretiker som tex Sigmund 

Freud (1856-1939, grundare av psykoanalysen) i sina verk (Allison & Roberts, 1998). 

 

2.3 Forskarnas intresse i dagsläget 
Forskning kring MBP har under de senaste åren gjorts främst i USA och 

Storbritannien. Forskningen har till stor del handlat om förekomst och upptäckt. Den 

svenska forskningen på området har varit begränsad. En C-uppsats med syftet att göra 

en beskrivning av Munhausen syndrome by proxy har skrivits på Ersta & Sköndal 

Högskola. Den är en kunskapsöversikt som tar upp några av de mest grundläggande 

frågorna gällande MBP. Studien baseras på litteratur inom området samt intervjuer 

med två socialsekreterare och en läkare (Törnqvist, 2000).  
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De senaste åren har flera böcker samt hundratals rapporter och artiklar om MBP 

publicerats, skriver Lasher och Feldman (2001). De menar att detta visar att MBP inte 

endast är en ”teori” utan en specifik form av vanvård som förekommer internationellt. 

Vidare menar de att många skrifter sammanfattar den vetenskapliga litteraturen och 

att nyare rön, perspektiv och rekommendationer redovisas (Lasher & Feldman, 2001). 

 

American Professional Society on the Abuse of Children, APSAC, arbetar för 

närvarande med diagnoskriterier för kommande eventuell diagnos i DSM (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) (Schreier, 2004).  

 

2.4 Praktikernas intresse i dagsläget 
Under arbetet med studien har vi upptäckt en nystartad grupp på ett sjukhus som 

arbetar med frågor kring MBP. Gruppen består av läkare men planer finns på att utöka 

den med andra yrkeskategorier. Syftet är att fungera som en stöd- och 

konsultationsgrupp för läkare och socialsekreterare som arbetar med misstänkta 

ärenden. Namnet på gruppen och det sjukhus som den är verksam på har vi valt att 

inte ta med. Detta på grund av att vi anser att intervjupersonernas anonymitet kunde 

riskeras. 

I England håller en grupp på att startas, vilken ska ha fokus på att stödja fäder i 

familjer där MBP förekommer (AsherMeadow, 2005).  

 

3. TEORETISKA BEGREPP 
Vi anser att inget enskilt teoretiskt begrepp kan förklara komplexiteten kring MBP. I 

litteraturen har det inte gjorts kopplingar till någon fullständig teori. För att teoretiskt 

förstå MBP använder vi begreppen anknytning och projektion. Anknytning valdes 

eftersom föräldra-barn-relationen sågs som central i problematiken kring MBP. 

Tanken att använda projektion som ett av de teoretiska begreppen kom av att en 

intervjuperson tog upp detta. Projektion togs då med för att pröva det mot studiens 

material.  

 

Nedan följer en beskrivning av de två teoretiska begreppen; anknytning och 

projektion. Vi är medvetna om att detta inte är en fullständig förklaring av något av 
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begreppen. Avsikten var att beskriva de delar vi avsåg att knyta an det empiriska 

materialet till i vår studie. 

 

3.1 Anknytning 
Killén (2000) beskriver föräldraskap som en process där föräldrar eller andra 

omsorgspersoner engagerar sig i barnet, ger det fysisk och känslomässig omsorg, 

näring och skydd. Föräldraskap handlar om att tillgodose barns fysiska och 

känslomässiga behov samt att skapa en miljö där barnet kan känna sig tryggt, förstått 

eller tröstat. En annan viktig aspekt är att stödja barnets förmåga att kunna styra sina 

egna känslor genom att ge det stöd och visa förståelse. Killén skriver att de viktigaste 

föräldrafunktionerna är att se barnet som det är, att engagera sig i det på ett känslo-

mässigt positivt sätt, att hysa empati för barnet och att ha realistiska förväntningar på 

vad det klarar av. Att se barnet som det är förklaras närmare med hur föräldern 

uppfattar, ser och förstår barnet. Förmågan till att kunna det beror på hur föräldern 

själv har det och hur barnets beteende och reaktioner påverkar föräldern. Att hysa 

empati för barnet innebär en förmåga att kunna leva sig in i dess upplevelser och 

förmedla inlevelse (för förklaring av övriga funktioner, se kap.3) (Killén, 2000).  

 

Relationen mellan föräldrar och barn har en avgörande betydelse för barnets fysiska, 

känslomässiga, intellektuella och sociala utveckling. Samspelet börjar redan vid 

födseln då barnet observerar och uppfattar omsorgspersonen och aktivt anpassar sig 

till föräldrarnas handlingar (a.a.).  

”Frågan om vad som utgör grunden för barnets känslomässiga anknytning till 
vårdnadshavaren har på senare tid varit föremål för åtskillig forskning och 
teoribildning. Inom psykoanalytiskt och behavioristiskt inriktad teori har man 
länge lagt betoningen på driftsreduktion genom att barnets fysiologiska behov 
tillfredsställts, främst behovet av mat” (Evenshaug & Hallen, 2001, s.186). 

 
Denna uppfattning har dock stött på motstånd, då en rad undersökningar visade att det 

inte verkade vara maten i sig utan den totala stimulansen som är grunden för 

anknytningen. Detta är en viktig del i den anknytningsteori som utvecklades av 

Bowlby, skriver Evenshaug och Hallen (2001). Bowlby (1988/1994) skriver att teorin 

han utvecklade kom till för att förklara vissa beteenden. Beteendena syftar till att 

skapa närhet till en person som ska skydda barnet mot faror. Genom att barnet 

använder anknytningsbeteenden, såsom gråt och leenden, skapas och upprätthålls 
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relationen. Beteendena blir mest påtagliga då barnet känner rädsla, är utmattat eller 

sjukt och kan lugnas genom tröst och omvårdnad (Bowlby, 1988/1994).  

 

Killén (2000) skriver att Bowlby utvecklade den teoretiska referensramen för studier 

av anknytningen mellan föräldrar och barn genom att integrera etologi (läran om 

djurarters utveckling och överlevnad), psykodynamisk och systemisk teori. Teorin 

förklarar att alla barn relaterar till sina omsorgsgivare, oavsett hur de blir behandlade, 

för att överleva, såsom att barnet håller sig i närheten av modern för att bli skyddat i 

farliga situationer. Barnets tidiga erfarenheter av samspelet med sina omsorgspersoner 

påverkar dess utveckling av uppfattningen om sig själv, omsorgspersonerna och andra 

samt lägger grund för barnets egen föräldraroll; 

”Det finns mycket som pekar på att de förvrängda uppfattningar som föräldrar 
kan ha av sina barn, andra människor och sig själva bottnar i de 
otillfredsställda behov och den smärtsamma behandling som de själva utsattes 
för under uppväxten – och som de sedan trängt bort. Denna bortträngning 
begränsar deras förmåga att leva sig in i barnet” (Killén, 2000, s.70).  

 
Bowlby (1988/1994) skriver att en moders känslor för och beteende mot sitt barn 

starkt påverkas av hennes egna personliga upplevelser. Speciellt de hon haft av sina 

egna föräldrar (Bowlby, 1988/1994). Även Killén (2000) knyter an till detta genom att 

beskriva sina egna erfarenheter av arbete med föräldrar. Föräldrar som har kämpat 

med problem hos barnet som de brottats med hos sig själva utan att ha löst dem. 

Killén skriver att de problem hos barnet som föräldrarna sökte för, från början inte var 

barnets problem. Dock hade det blivit ett problem hos barnet genom samspelet mellan 

föräldrar och barn. Vidare beskriver hon tre samspelsmönster då det finns anledning 

att oroa sig. Ett handlar om att omsorgsgivaren kan ha ett starkt men irrationellt 

engagemang i barnet. Det beror ofta på att omsorgsgivaren har en förvrängd 

uppfattning om barnet. Omsorgsgivaren kan tillskriva barnet egenskaper och 

behandlar det därefter. Barnet pressas då till att utvecklas i en riktning som svarar mot 

förälderns uppfattning (För de två övriga mönstren se kap.7) (Killén, 2000).  

 

3.2 Projektion 
Enligt den psykoanalytiska teorin, vilken utarbetades av Sigmund Freud, använder 

människor sig av försvarsmekanismer för att undvika eller minska hotande känslor, 

såsom rädsla eller ångest. Försvaren är processer som är omedvetna för personen 
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själv. De finns normalt hos alla människor men kan felutvecklas, mot att bli hindrande 

i vissa situationer. Exempel på försvarsmekanismer är förnekande, bortträngning, 

regression och projektion (Cullberg, 1993). 

 

Projektion är en försvarsmekanism där en omedveten impuls eller föreställning, som 

är oacceptabel för personen själv, förläggs hos någon annan. Vanligtvis är det 

aggression som är bortträngd och därför projiceras på någon annan. Denna person 

tillskrivs då dessa känslor. Därigenom blir personen av med innehållet av 

föreställningen och behöver inte ta ansvar för de känslor den väcker (a.a.). 

 
4. METOD 
Eftersom MBP förekommer relativt sällan och förvirringen kring begreppet tycks vara 

stor fanns ett intresse av att ta reda på hur personer som arbetar med barn och som 

faktiskt har stött på fenomenet i yrkeslivet ser på sådana ärenden.  

 

Undersökningen är både en beskrivande och en förklarande studie (se Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004). Frågeställning 1-3 är beskrivande då syftet 

med dem är att ge svar på frågor av typen ”hur beskriver…” och ”hur resonerar…”. 

Den fjärde frågeställningen är förklarande i och med att den söker svar på hur känslor 

kan förstås.  

 

Det empiriska materialet består av data från en litteraturstudie och intervjuer med två 

personer. Enligt Kvale kan huvudsyftet med en intervju vara empiriskt eller teoretiskt. 

Antingen att samla in empirisk information om något eller att pröva konsekvenserna 

av en teori (se Kvale, 1997). Avsikten med intervjuerna i vår studie var att samla in 

empirisk information.  

 

4.1 Litteratur 
Litteratur som använts i uppsatsen är: 

- En skönlitterär bok, ”Sickened – the Memoir of a Munchausen by Proxy 

Childhood” (2004, svensk översättning: ”Mamma sa att jag var sjuk”) skriven 

av Julie Gregory. Gregory beskriver sin uppväxt med sin moder som utsatte 

henne för MBP-misshandel.  
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- Medicinska artiklar, såväl svenska som utländska. Artiklar har sökts via 

databaserna Libris, Artikelsök, Medline Pubmed, PsycINFO samt Child Abuse 

and Neglect. Sökord som användes var Munchausen (syndrom/syndrome) by 

proxy (syndrom/syndrome), MBP, MSBP, MBPS, Münchausen by proxy, 

Münchhausen by proxy, factitious disorder och barnmisshandel.  

- Facklitteratur skriven av personer med professionell erfarenhet inom området. 

Dessa böcker är skrivna utomlands. Facklitteraturen från Sverige baseras på 

denna utländska litteratur och forskning och återfinns inte som några egna 

böcker, utan endast som kortare kapitel eller avsnitt i böcker. 

- Två böcker skrivna av personer med intresse för området, utan praktisk 

erfarenhet av MBP: Disordered mother or disordered diagnosis? Munchausen 

by proxy syndrome (Allison & Roberts, 1998) och Do no harm? Muchausen 

by proxy syndrome (McGill, 2000). David B. Allison och Mark S. Roberts är 

båda filosofi doktorer som undervisar i filosofi på State University of New 

York at Stony Brook. Craig McGill är journalist.    

Den litteratur som använts som empiri är de medicinska artiklarna samt den som ovan 

benämns som facklitteratur. I empirin har alltså varken den skönlitterära boken eller 

de två böckerna skrivna av personerna utan praktisk erfarenhet använts. 

 

I vissa fall har det trots flera försök inte varit möjligt att finna ursprungskällor eller  

-referenser, varvid andrahandhänvisningar vid ett fåtal tillfällen varit nödvändiga att 

användas.  

 

4.2 Intervjupersoner 
Urvalet för studien var personer som i sitt yrkesliv kommit i kontakt med MBP. I 

början av arbetet med uppsatsen kontaktades personer som önskades intervjuas med 

anledning av deras erfarenhet av arbete med ärenden som har en problembild som 

anknyter till Munchausen by proxy. Kontaktvägar till dessa personer skapades genom 

egna och bekantas kontakter inom sjukvården och sociala omsorgen. Fem personer 

uppgav att de var villiga att delta i en materialinsamling till en C-uppsats genom att 

ställa upp på personliga intervjuer kring sina erfarenheter av ärenden med en 

problembild som anknyter till MBP-misshandel av barn. Någon vecka innan 

intervjuerna skulle genomföras meddelade tre av de planerade intervjupersonerna att 
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de inte längre ville bli intervjuade. Alla tre uppgav att anledningen till detta var att de 

ärenden som de haft varit känsliga för dem och att de därför inte längre ville 

intervjuas om dem. Efter dessa avhopp togs kontakt med fem andra personer som 

genom egen eller andras utsago uppgett att de arbetat med ärenden vars problembilder 

anknutit till Munchausen by proxy. Alla dessa personer avböjde att delta i intervjuer 

om deras erfarenheter av dessa ärenden. Fyra av dem uppgav att det på olika sätt inte 

kändes bekvämt för dem att prata om dessa ärenden. Bland annat nämndes att 

ärendena hade varit så känslomässigt krävande för dem som arbetat med dem. En av 

personerna uppgav även att en konflikt mellan personer i personalen på den aktuella 

arbetsplatsen med anledning av det aktuella ärendet var ytterligare en anledning till att 

de inte tyckte att det kändes bekvämt att delta. Den femte tillfrågade personen 

återkom inte med något svar och besvarade inte heller vidare kontaktförsök. Via mail 

och telefon kontaktades en rad kommunala verksamheter (t.ex. socialkontor) samt 

organisationer (t.ex. Bris och Rädda Barnen) som kan tänkas ha kommit i kontakt 

med den problembild som omger Munchausen by proxy eller som möjligtvis kunde 

inneha information och/eller egna uppfattningar om MBP som fenomen. De 

informerades om uppsatsens syfte och tillfrågades om det var någon hos dem som 

skulle kunna och ville ställa upp på att intervjuas för uppsatsen. Ingen av dessa 

kontakter ledde till att någon ny intervjuperson hittades. Sammanfattningsvis 

medverkade 2 personer och 8 personer avböjde intervjun. 

 

4.3 Etiska överväganden  
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att undersökningspersonerna informeras om 

undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är upplagd i stort och om 

vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i undersökningen. 

Vidare skriver han att det även innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt i 

projektet och kan dra sig ur när som helst (Kvale, 1997).  

Vi har haft detta i tankarna under arbetet med uppsatsen. Det har varit viktigt för oss 

att i ett tidigt skede informera eventuella intervjupersoner om uppsatsens ämne och 

syfte. Intervjupersonerna har också informerats om frågeställningarna och 

intervjufrågorna för att ge dem möjlighet att ta ställning till om de vill ställa upp i 

undersökningen. Detta skedde genom att vi först via telefon informerade om 

uppsatsens ämne och syfte i stort och därefter fick de ta del av ett informationsblad 
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(se bilaga 1). I informationsbladet poängterades att intervjun när som helst kunde 

avbrytas och att det skulle respekteras om enskilda frågor inte ville besvaras.  

 

Enligt Kvale (1997) betyder konfidentialitet att privata data som kan identifiera 

intervjupersonerna inte kommer att redovisas (a.a.). För att skydda intervju-

personernas anonymitet har det material som använts i uppsatsen avpersonifierats. 

Detta genom att vid redovisningen av materialet ta bort personnamn och ortnamn 

samt ändra identifierande drag. Kvale menar att om det blir aktuellt att publicera 

information som potentiellt kan kännas igen av andra måste intervjupersonerna få 

godkänna att denna information lämnas (a.a.). 

Vi upplever att ämnet är känsligt, därför har vi valt att låta intervjupersonerna 

godkänna alla citat som används i uppsatsen. Detta har skett genom att sända 

respektive intervjuperson ett mail med citat tänkta att använda i uppsatsen. För att 

ytterligare säkra intervjupersonernas anonymitet, har vi valt att inte referera till vilket 

uttalande som hör till vilken intervjuperson.  

 

4.4 Material 
Före intervjuerna informerades intervjupersonerna om studiens syfte och 

frågeställningar genom att de fick ta del av ett informationsblad (se bilaga 1). 

Informationsbladet innehåller de frågeställningar som vid tillfället var aktuella. Allt 

eftersom arbetet med uppsatsen fortskridit har frågeställningarna omarbetats. Därför 

är inte frågeställningarna i informationsbladet överensstämmande med uppsatsens 

frågeställningar.  

 

Intervjupersonerna som ingår i studien tillhör olika yrkeskategorier, en socionom och 

en barnpsykiater. Den ena intervjupersonen refererar till ett ärende och den andra har 

erfarenhet från ett flertal fall av MBP. Intervjuerna skedde på respektive persons 

arbetsplats varav den ena var ca 50 minuter lång och den andra ca 2 timmar och 30 

minuter. Intervjuerna återgavs ordagrant i utskrifterna.  

Litteratur som använts som empiriskt material för analysen, är skriven av personer 

som i sitt yrke har erfarenhet av att arbeta med MBP. Gemensamt för studiens 

empiriska material, såväl litteratur som intervjuer, är således att det är formulerat av 

personer med praktisk erfarenhet av MBP.  
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4.5 Bearbetning och analys 

Vid bearbetning av materialet användes meningskategorisering (se Kvale, kap 11, 

1997). I vår studie innebar det att vi markerade delar i utskrifterna av intervjuerna 

samt i litteraturen som ansågs vara relevanta för respektive frågeställning. Studiens 

frågeställningar användes således som kategorier vilka materialet delades upp i. 

Materialet samlades därefter ihop utifrån varje frågeställning så att de gick att urskilja 

från varandra. Alltså fanns t ex. allt material rörande frågeställning 1 samlat på ett 

ställe, åtskiljt från det övriga materialet.  

 

Materialet tillhörande frågeställningarna analyserades sedan var för sig. Vid 

analysarbetet användes väsensmetoden. Den används för att fånga en gemensam 

nämnare, dvs. det centrala i en företeelse (se Esaiasson mfl., kap 14, 2004). För oss 

innebar det att vi utifrån det kategoriserade materialet sökte de vanligast 

förekommande aspekterna för att på så vis hitta gemensamma nämnare. Dessa 

redovisas i resultatet. I de fall någon avvikande aspekt framkommit har även denna 

tagits med, för att kunna redovisa en mer fullständig bild. 

 

De teoretiska begreppen som valts för analysen av materialet är anknytning och 

projektion (se kap.3). Begreppens möjligheter till att användas för att analysera det 

insamlade materialet prövades på varje frågeställning var för sig. Vid denna prövning 

fann vi att de valda teoretiska begreppen inte var relevanta för alla frågeställningar. 

Därför kopplades de endast till materialet tillhörande frågeställningen om hur 

litteraturen och intervjupersonerna beskriver föräldra-barn-relationen som präglar 

ärenden av MBP (frågeställning 2). 

 

4.6 Avgränsningar  
De flesta identifierade fall av MBP involverar barn som offer (Feldman, 2004). 

Litteraturen nämner dock några kända fall med foster, vuxna och djur som offer. I de 

fall av MBP som involverar vuxna offer handlar det om vuxna som är fysiskt eller 

känslomässigt beroende av förövaren (Lasher & Sheridan, 2004). Studien har 

avgränsats till att bara gälla fall med barn som offer.   
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4.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet: Avsikten med uppsatsen var att undersöka hur personer som arbetar med 

barn ser på ärenden som innehåller en problembild som anknyter till Munchausen by 

proxy. En föreställning fanns om att intervjuer skulle utgöra en större del av det 

empiriska materialet, men pga. oförutsedda avhopp av tre personer i ett sent skede, 

var detta inte möjligt. Därför fick litteraturen utgöra större empirisk bas än planerat 

från början. Det ansåg vi inte behöva motstrida syftet eftersom författarna till texterna 

är kliniker som arbetar med och forskar kring barn som utsatts och utsätts för MBP. 

 

Validiteten kan ha påverkats av att studien endast innefattar två intervjupersoner. 

Dessa skulle kunna ha vissa egenheter angående tolkningar av ärendena och vad de 

anser om MBP utifrån egna erfarenheter, vilket skulle kunna påverka resultatet, t.ex. 

genom att det blir snedvridet. De intervjupersoner som ställde in sina intervjuer kan 

ha påverkat resultatet och därmed validiteten i och med att urvalet och således 

resultatet blir snett. Eftersom studien endast grundar sig på dessa två kan eventuella 

snedvridningar bli av för stor vikt relaterad till hur verkligheten ser ut. För att kunna 

få en bredare bild av det som undersöks hade det varit önskvärt att ha fler intervjuer. 

Dels intervjuer från flera olika yrkeskategorier och dels flera ur varje yrkeskategori. 

Detta skulle även kunna öka möjligheten att generalisera resultaten.  

 

Ännu en faktor som kan påverka validiteten är relevansen ur det kulturella 

perspektivet. Eftersom litteraturen i främsta hand är utländsk kan man fråga sig hur 

applicerbar den är i Sverige. De artiklar och kapitel i böcker skrivna i Sverige är alla 

baserade på utländsk forskning. Litteraturen är västerländsk, framför allt från England 

och USA. Det bör finnas likheter mellan dessa länder och Sverige. En stor skillnad är 

dock en del av sjukvårdssystemet. Exempelvis är det i England och USA tillåtet att 

filma personer på sjukhus utan deras tillåtelse, vilket inte är tillåtet i Sverige. Sådana 

åtgärder föreslås i litteraturen men är alltså inte applicerbara i Sverige.  

 

Validiteten kan ha påverkats av vår förförståelse. Eftersom vår kunskap om ämnet var 

begränsad, kan syftet, frågeställningarna, intervjufrågorna och förfarandet under 

intervjuerna påverkat resultat och möjliga svar. Andra personer som tagit del av 
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samma material som vi, hade möjligtvis kommit fram till andra teman som skulle ha 

varit mer intressanta, utifrån deras intresse, bakgrund, förförståelse och perspektiv. 

 

Reliabilitet: Vi tror att utskriftens reliabilitet ökat i och med att samma person skrev 

ut båda intervjuerna och använde sig av samma förfaringssätt. Vi satt var och en för 

sig och delade in textavsnitt utifrån frågeställning med tillhörande intervjufrågor. 

Därefter gick vi tillsammans igenom texterna och resonerade hur vi tänkt och tolkat 

de utvalda textdelarna. Att vi är två som arbetat tillsammans, jämfört tolkningar och 

resonerat kring text och intervjuer ökar reliabiliteten och därigenom validiteten.  

 

5. RESULTAT OCH DISKUSSION 
Redovisningen av resultat och diskussion har delats in i fyra delar utifrån studiens 

frågeställningar. Varje del består av resultatredovisning, diskussion och avslutande 

sammanfattning. De teoretiska begrepp som resultatet av frågeställning 2 kopplas till 

beskrivs i kapitel 3. 

 

5.1 Vilka kännetecken associerar litteraturen och dessa personer till 

MBP? 

 

5.1.1 Resultat  

Feldman (2004) nämner faktorer som han anser kan tyda på att MBP förekommer. 

Bland dem nämns att symtom uppstår när förövaren är eller nyligen har varit ensam 

med barnet och att problemen löser sig när mor och barn separeras. Att andra barn i 

familjen har oförklarade sjukdomar eller har dött av okänd anledning kan också ses 

som en varningssignal (Feldman, 2004). Förekomsten av andra barn i familjen med 

samma symtom nämnde även en intervjuperson som kännetecken för MBP:  

”När mamman beskriver symtombilden är det precis som för den stora flickan [den 
äldre systern]. Även om det är syskon så är det ovanligt att man har exakt samma 
symtombild [vid verklig sjukdom].” 
 

Andra faktorer som Feldman nämner som kännetecknande för MBP är att sjukdomen 

inte svarar på behandling samt att de enda diagnoser det till slut kan handla om är 

extremt sällsynta. Vidare skriver han att provtagningar kan visa om symtom är 
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framkallade eller påhittade (Feldman, 2004). En av intervjupersonerna berättade om 

en erfarenhet om när provresultat inte stämde med problemet modern sökt vård för: 

”Pojken och mamman hade olika blodgrupper så det var mammans blodgrupp på 
blodet i urinen som de upptäckte. Och pojken hade en annan så det var inte hans blod 
som de hittade i urinburkarna.”  
 
Eminson och Postlethwaite (2000) skriver att det är karaktäristiskt för dessa fall att 

symtomen endast uppträder eller uppkommer i närvaro av en förälder. De menar att 

det därför är viktigt att journalföra vem som har sökt för vad och vem som var 

närvarande, för att öka chansen att förstå vad barnets symtom egentligen beror på 

(Eminson & Postlethwaite, 2000). En intervjuperson beskrev ett tillfälle när en moder 

lämnades ensam i en halv minut med sitt barn: 

”Då hinner hon [sjuksköterskan] se, precis när hon vänder sig om, ser hon att 
mamman för in någonting under kudden på barnet. Då frågar hon ’vad har du där, 
vad gör du för någonting?’, ’ingenting’ säger hon. Då lyfter barnsköterskan på 
kudden och där ligger en nål. Då har mamman alltså hunnit sticka hål på trumhinnan 
på barnet med en nål.” 
 

Annat som beskrivs vara karaktäristiskt för MBP är att det inte handlar om en ensam, 

isolerad händelse. Istället handlar det om upprepade besök hos olika vårdgivare. 

Symtomen hos barnet som föräldern söker för kan ha några gemensamma nämnare. 

Ofta är symtomen dramatiska och av den art att de inte får ignoreras. De kan dock 

vara svåra att bekräfta (Lasher & Sheridan, 2004). Även båda intervjupersonerna 

nämnde detta: 

”Mamman hade haft ungefär 98 kontakter på 3 månader.” 

”De söker ofta och blir ofta inlagda, de nöjer sig inte bara med ett öppenvårdsbesök 
eller besök på akutmottagning. Det är ordentliga symtom så att de blir inlagda.” 
 

Lasher och Sheridan (2004) menar att de föräldrar som utsätter sina barn för MBP-

misshandel ofta argumenterar med personalen, verkar besvikna, insisterar på att 

problemet finns kvar och kräver fortsatta tester och undersökningar. De hävdar att de 

vill vara säkra på ”att ingenting har förbisetts”. Vidare skriver författarna att det är 

mindre troligt att dessa föräldrar, i jämförelse med normala oroade föräldrar, visar 

lättnad eller glädje över upptäckten av att inget verkar vara fel med barnet (Lasher & 

Sheridan, 2004). Ett exempel en av intervjupersonerna berättade om var: 

”Det barnet hade blod i urinen, och det var så konstigt, de utredde och utredde /…/ 
Hon [mamman] sa att de måste lägga en slang in i njurbäckenet /…/  det var ju 
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alldeles för stora ingrepp för sådant här. Det stämde liksom inte med mammans 
önskemål om åtgärder och de hittade ju ingenting.  
 
Lundin och Croner (2001) beskriver att karaktäristiska drag hos förövare är det lugn 

de uppvisar trots barnets svåra och hotfulla sjukdom. De betonar att förövare aktivt 

uppmuntrar nya undersökningar, utredningar och ingrepp, även då sjukhuspersonal 

ställer sig tvekande till om barnet behöver genomgå dessa (Lundin & Croner, 2001). 

Detta beskrev en intervjuperson: 

”[Mammorna] har mycket funderingar kring sina barn och föreslår saker. /…/ 
Föräldrarna säger ’ska ni inte uträtta det’, ’nämen dra dig inte för att göra något 
operativt ingrepp och ta biopsier’, ’nejdå, du ska inte vara orolig för det’. För den 
vanliga föräldern /…/ har mer den attityden av att ’jaha, vad är det mitt barn har för 
sjukdom, måste man göra mer prover och undersökningar’, ’är det ett stort ingrepp, 
måste man sticka, är det nödvändigt det? Och är det nödvändigt, då går vi väl med på 
det’. Men alltså, den vanliga föräldern är ju inte den som säger att ’visst! Lägg 
barnet på operationsbordet’ utan håller mycket mer tillbaka och ifrågasätter och 
problematiserar ’går det inte att ta något enklare prov’ och så. Men här har vi 
föräldrar som gladeligt både föreslår och varmt understödjer allt större och mer 
omfattande ingrepp.” 
 
Många förövare har gemensamma tecken som kan identifieras. Lasher och Sheridan 

(2004) poängterar att dessa kännetecken inte utgör en ”profil” och att de inte heller 

kan användas för att bekräfta eller fria ett misstänkt fall av MBP. MBP-misshandel 

utesluter inte att det samtidigt kan förekomma verkliga problem. På samma sätt ska 

förekomsten av verkliga problem inte utesluta att MBP äger rum (Lasher & Sheridan, 

2004).  

Flera av författarna inom området menar att det för att kunna tolka tecknen på MBP 

och kunna upptäcka eller utesluta förekomsten av den, krävs det vetskap om att det 

existerar (Eminson & Postlethwaite, 2000; Feldman, 2004). 

 
5.1.2 Diskussion 

Både intervjupersonerna och litteraturen nämner en mängd olika kännetecken för 

MBP. Vi upplever att dessa kan vara svåra att i verkligheten skilja från andra 

”faktiska” symtom på problem. Risken vi ser med att lyfta fram dessa kännetecken 

och av dem skapa en ”profil” av MBP är att de kan övertolkas. En del 

beteendemönster och karaktäristiska faktorer skulle kunna ses som bevis på att MBP 

förekommer, när så egentligen inte är fallet.  

Förtjänsten med att ha uppmärksammat en rad kännetecken är att MBP lättare kan 

upptäckas. MBP-misshandel som annars inte skulle ha upptäckts, skulle med hjälp av 

 27



kunskap om kännetecknen vara lättare att identifiera. När personer vet vad de kan 

vara extra uppmärksamma på kan de ha med MBP som möjlig förklaring till 

uppvisade symtom.  

Arbetet med frågeställningen har resulterat i tankar om att mer kännedom och 

kunskap om ämnet behövs hos personer som kommer i kontakt med barn i sitt arbete. 

Detta för att på ett bättre sätt kunna identifiera misstankar om MBP-misshandel samt 

att bekräfta eller utesluta misstankarna.  

 

5.1.3 Sammanfattning 

Flera av författarna samt intervjupersonerna räknar upp signaler och beteenden, vilka 

kan tyda på att MBP förekommer. Exempelvis att barnets symtom endast uppkommer 

när barnet varit ensam med en förälder eller att syskon till barnet uppvisat samma 

symtom. I materialet framkommer det att vissa beteenden hos föräldern är 

karaktäristiska då MBP förekommer. Det vanligast förekommande verkar vara 

förälderns benägenhet att söka vård för sitt barn samt den ihärdighet vården krävs 

med.  

I materialet poängteras att trots att kännetecken kan identifieras behöver det inte 

betyda att MBP förekommer. Kännetecknen bör snarare ses som indikationer på att 

MBP kan vara en möjlig förklaring till barnets symtom.  

 
 
5.2 Hur beskriver litteraturen och dessa personer föräldra-barn-

relationen som präglar ärenden av MBP? 
 

Resultatredovisningen av frågeställning 2 har delats upp i tre teman; samspelet mellan 

förälder och barn, motiv i föräldrarollen till MBP och medvetenhet/omedvetenhet.  

Då frågeställningen berör föräldra-barnrelationen har vi valt att fokusera på de motiv 

till MBP-misshandeln som kan härröras till föräldra-barnrelationen. En mängd andra 

motiv till MBP presenteras i litteratur använd i resultatdelen, för vidare intresse 

hänvisar vi till den. 

 

 

 

 

 28



5.2.1 Resultat 

Samspel mellan förälder och barn 

Lasher och Sheridan (2004) skriver att förövare agerar som de gör pga. en djupgående 

brist på empati. Det gör att de är oförmögna till att se sina barn som individuella 

personer med egna känslor och rättigheter. Författarna tror också att förövarna kan ha 

en överväldigande känsla av sina egna behov och kanske känna ilska mot dem som 

har gjort dem illa tidigare (Lasher & Sheridan, 2004). En föräldrafunktion är att 

föräldern måste hysa empati för barnet. Det innebär en förmåga att kunna leva sig in i 

dess upplevelser och förmedla inlevelse. Att hysa empati för sitt barn är nödvändigt 

för att ge det en känsla av trygghet och tillgodose barnets känslomässiga behov 

(Killén, 2000).  

 

Parnell och Day (1998) redogör för en artikel av Sanders (Sanders, 1995) där det 

diskuteras om barnet samarbetar med föräldern eller är omedvetet om att föräldern 

skapar eller framkallar symtom hos det. Sanders menar att det finns fyra nivåer av 

medvetenhet. Naivitet – barn som inte vet att symtomen skapas. Passiv acceptans – 

barn som är någorlunda medvetna om misshandeln men inte berättar om hur de blir 

sjuka. Aktivt deltagande – barn som aktivt deltar i skapandet av sjukdom genom att 

överdriva symtom. Dessa barn kan tro att sjukdomen är verklig. Aktivt skadande – 

barn som deltar i skapandet av symtom och kan skada sig själva (Parnell & Day, 

1998). En del barn kan under uppväxten och sedermera vuxenlivet fortsätta framkalla 

symtom, alltså utveckla Munchausen syndrom (Lasher & Sheridan, 2004). Föräldra-

barnrelationen präglas av ett samspel, i vilket barnet observerar föräldrarna. Redan 

vid födseln börjar barnet aktivt anpassa sig till föräldrarnas handlingar (Killén, 2000).  

 

En möjlighet är att se på MBP som en patologisk föräldra-barnrelation snarare än som 

en patologi hos någon av de inblandade (Parnell & Day, 1998). En av 

intervjupersonerna tillfrågades hur hon såg på detta:  

”Det är normalt för ett barn att ha det så här i den familjen så barnen uppfattar ju 
inte det här som något fel. /…/ De kan spela med, det blir ett sätt där det ingår 
outtalat, sannolikt att ’här pratar vi inte om vad mamma gör nu’. /…/ Så blir det här 
också som en del, som en relation där barnet spelar med i det här spelet att ’jag är 
sjuk’. Där kan man tänka sig att det är en patologisk mor-barn-relation men orsaken 
är ju ändå… Grundorsaken är att det är en misshandel utav barnet, man skadar 
barnet, man åsamkar barnet skada och lidande av det man utsätter barnet för. Så jag 
tycker inte att det är en bra beskrivning av vad det är vi har att göra med.” 
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Samspelet mellan förälder och barn påverkar barnets självuppfattning (Killén, 2000). 

Hur en förälder samspelar med barnet förklaras bero på den vuxnes egna förflutna 

(Bowlby, 1988/1994). Lasher och Sheridan (2004) skriver att en del förövare kommer 

från familjer där sjukdom och skapande av sjukdom var det primära sättet som 

personer fick uppmärksamhet och kärlek genom. Det kan vara så att de repeterar mot 

sina barn vad de själva har lärt sig genom samspelet med sina egna föräldrar (Lasher 

& Sheridan, 2004). Samspelet mellan förälder och barn lägger grunden för den egna 

föräldrarollen. En del föräldrar uppfattar problem hos barnet som egentligen från 

början varit deras egna. Problemet har således blivit barnets, genom samspelet mellan 

föräldern och barnet. I ett samspel där föräldern har en förvrängd uppfattning om 

barnet kan det utvecklas i en riktning som svarar mot förälderns uppfattning. Senare i 

livet kan barnet komma att uppfatta sig själv på det sättet (Killén, 2000). Stibner 

(1993) skriver att en del föräldrar själva har eller har haft Munchausen syndrom. 

Vidare skriver hon att föräldrarna många gånger själva varit utsatta för MBP och att 

det sociala arvet måste brytas (Stibner, 1993). 

 

Motiv i föräldrarollen till MBP 

Lasher och Sheridan (2004) skriver att i de flesta fall är förövarens huvudmotivation 

att få uppmärksamhet, sympati, vård och omsorg i egenskap av en förälder till ett barn 

med problem. När uppmärksamhet eller känslan av att vara viktig är det primära 

motivet, kan detta t.ex. sökas från personal inom sjukvården, en partner, andra 

familjemedlemmar, vänner och media (Lasher & Sheridan, 2004). Även en av 

intervjupersonerna berättade om förövarnas sökande efter uppmärksamhet och 

tillägger sökandet efter stöd i föräldrarollen:   

”För förövarna är det alltså trygghet, man blir bekräftad, man blir uppskattad, man 
får sällskap ifall man kanske lever isolerad och man får hjälp att vårda sitt barn, att 
man får hjälp och stöd som förälder.” 
 

En önskan att manipulera andra, såsom en partner, kan vara orsaken till MBP-

misshandeln. I ett problemfyllt äktenskap kan förövaren skapa problem hos barnet 

med avsikt att förhindra partnern att lämna hemmet eller att finna en ny partner, 

genom att få partnerns uppmärksamhet, störa den nya relationen eller få hämnd 

(Lasher & Sheridan, 2004). Barnets sjukdom kan föra föräldrarna närmare varandra, 

genom en motgång blir de förenade. Denna närhet kan göra modern nöjd, och hon 
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fortsätter att göra barnet sjukt (Feldman, 2004). En intervjuperson gav exempel på en 

moder som drivs av en önskan att hämnas på barnets far: 

”Hatet är så stort. /…/Hennes man, exman, han är ganska… eller väldigt 
framgångsrik. Han har mycket pengar och är väldigt duktig i sitt jobb, etablerad. Det 
är någon drive som hon går på där. Till varje pris ska hon sätta åt honom och se att 
han går under.” 
 

Schreier och Libow (1993) menar att många förövare växt upp i familjer med olika 

former av missförhållanden och/eller misshandel. De menar att en moders positiva 

erfarenheter med förlossningsläkare kan vara den första nära och goda relationen i 

hennes liv. Det kan också vara första gången som någon tar del av hennes känslor, 

lyssnar på henne och värdesätter hennes åsikter. Efter barnets födsel hotas modern av 

att förlora denna relation. Hon kan då etablera en liknande relation med en läkare. 

Möjligheten att skapa en sjukdom hos barnet kan utnyttjas (Schreier & Libow, 1993).  

En av intervjupersonerna talade om ett ärende där förövarens uppväxt kan vara orsak 

till hennes beteende:  

”När jag tänker just på den här mamman så är det vad jag har förstått – hon är 
äldsta dottern i sin familj, sin ursprungsfamilj, och fick bli stor rätt snabbt. Som jag 
ser henne har hon inte fått sin omvårdnadsbit tillgodosedd, tänker jag. Men jag vet 
inte, jag har funderat jättemycket på det här. Hon har själv tagit hand om sina 
föräldrar. /…/Men jag vet inte, jag kan ingenting om orsak och verkan i det här, men 
jag tycker att det här är en ung kvinna som för att vara någon, för att vara viktig, så 
måste hon blåsa upp saker.” 
 
En av intervjupersonerna tog upp att hon såg MBP som en projektion av moderns 

lidande på sitt barn:  

”Det tycks finas någonting med de här förövarnas föreställning om barnet att de 
lider, att barnet måste ha hjälp, det är ett lidande som de uppfattar och som de måste 
ha hjälp med. /…/ Mamman förlägger sitt eget lidande hos sitt barn, så att hon kunde 
döda sitt eget lidande, så att /…/ nu fick hon ro för att hon har förlagt sitt lidande hos 
barnet och nu så är hon av med det. /…/ Det är som att de här mammorna har 
uppfattat att det är ett lidande, ett lidande. De står inte ut. De vet inte vart lidandet 
ligger och de förlägger det då. Mitt barn skriker – ’aha’, det är kanske då de 
upptäcker det först, ’det är barnet som lider, mitt barn lider’. Att det blir en 
sammanblandning av vem det är som lider egentligen. Så jag tror att det finns ett 
psykiskt lidande som en komponent i att man utvecklar en barnmisshandel av det här 
slaget.” 
Förövaren projicerar sina känslor på barnet. Vinsten för förövaren blir att hennes 

oacceptabla känslor förläggs hos barnet och hon behöver inte längre bära på dem 

(Cullberg, 1993). 
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Medvetenhet/omedvetenhet  

Angående medvetenhet eller omedvetenhet i förövarens avsikt svarade en 

intervjuperson:  

”I huvudsak omedveten. Det tror jag. Som att hon är driven av någonting som jag inte 
förstår. Det är så kraftfullt.” 
 
Den andra intervjupersonen skiljde på medvetenhet gällande handling och motiv:  

”Det är någon medvetenhet, att föräldern, förövaren, är medveten om vad den gör 
men omedveten om de bakomliggande motiven /…/ här tror vi att det är ett omedvetet 
motiv till varför man gör så.” 
 
Intervjupersonen frågades vidare om förövaren är medveten om att barnet inte är 

sjukt: 

”Det är ju jättesvårt att veta, men det intrycket jag har, så i deras föreställningsvärld 
är barnet sjukt. Att det sedan hör samman, att barnet är sjukt och har symtom är de ju 
helt på det klara med och medvetna om. Men kopplingen till vad de själva har gjort, 
alltifrån att ha stoppat in avföring i infartskanyler in i blodbanor, till att ha lagt 
kuddar över ansiktet på barnet så de får syrebrist och krampar. De kommer in för 
kramper på sjukhus. Men i sambandet där, där händer någonting från det medvetna 
till det omedvetna verkar vara svårt att komma innanför.” 
 
Intervjupersonen förklarade det närmare som att: 

”Själva handlingen är medveten men de bakomliggande motiven är helt omedvetna, 
varför man gör själva handlingen. Men sen för att få ihop det här… mitt barn är sjukt 
men om det beror på att jag brukar lägga kudden över ansiktet på mitt lilla spädbarn 
så att det inte får luft och får kramper och då, när jag ser kramperna så tänker jag 
’mitt barn mår inte bra, jag måste söka vård och hjälp’.” 
 
Av flera författare ses handlingarna som medvetna. Att förövaren vill uppfylla egna 

inre behov av uppmärksamhet, trygghet och liknande kan dock vara omedveten 

(Parnell & Day, 1998; Lasher & Sheridan, 2004).  

 

5.2.2 Diskussion 

I relationen mellan förälder och barn där MBP förekommer tänker vi att samspelet 

mellan förälder och barn kan påverkas. Det skulle kunna leda till att anknytningen blir 

mycket stark om barnet inte uppfattar vad föräldern utsätter det för. Då kan barnet 

uppfatta att det blir väl omhändertaget. Detta i och med att modern visar ett stort 

engagemang och att barnet känner sig omvårdat, tryggt och tröstat av henne. I de fall 

barnet kommer på eller förstår att modern orsakar sjukdomen, tänker vi att 

anknytningen kan bli svag. Det i och med av att barnet inte kan känna att det får 

trygghet, omvårdnad och empati av föräldern.  

 32



I vissa fall kan barnets enda möjlighet till en relation och ett samspel med 

omsorgspersonen vara att anpassa sig till dennes handlingar. Är det kanske lättare för 

ett barn att i sådana fall ”inte förstå” vad som händer och istället ”tro på/spela med i” 

att det är sjukt? Den som ska vara barnets största beskyddare och källa för trygghet 

visar sig vara den som skadar det.  

 
I resultatet framgår det att MBP kan uppkomma genom att en förälder haft problem i 

sin uppväxt. Genom förälderns egen barndom har dennes förutsättningar för 

föräldrarollen grundlagts. När föräldern själv får barn kan det upprepa samma mönster 

och beteenden som hon själv har erfarenhet av. Oavsett om MBP förekommit eller om 

uppväxten har varit ”normal” – ger man alltid det man själv har fått?  

En person har blivit utsatt för MBP under sin uppväxt. Betyder det att hon själv 

kommer att utsätta sitt barn för den behandling hon själv fått? Skulle detta scenario 

vara vanligare då hon är omedveten om vad hon faktiskt blivit utsatt för? Ett resultat 

av en problematisk uppväxt kan också bli det motsatta, att den egna barndomens 

mönster på ett medvetet sätt inte upprepas. Krävs det då att personen är medveten om 

sin bakgrund för att kunna lyckas med detta?  

 
Förälderns handling kan som en projektion av känslor. En av intervjupersonerna 

talade om att MBP kunde handla om en projektion av förövarens eget lidande. Vi 

tänker att ifall en del av MBP-misshandeln kan ses som en projektion, skulle 

känslorna som projiceras kunna vara av olika slag. Kan det handla om andra känslor 

som projiceras, t.ex. aggression? 

 

Angående medvetenhet eller omedvetenhet i avsikt och handling funderar vi kring om 

det kan finnas olika nivåer av medvetenhet hos förövarna. Den oenighet som visat sig 

i materialet kan eventuellt bero på att det skiljer sig mellan olika förövare. Vi ser en 

svårighet i arbetet med att undersöka detta. Då en förövare i efterhand kan ha svårt att 

erkänna att de varit medvetna om vad de utsatt sitt barn för. Dels för att det kan vara 

smärtsamt att inse och dels kan de påstå att handlingarna varit omedvetna för att inte 

behöva erkänna skuld. 

 
5.2.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att samspelet mellan förälder och barn påverkas av att MBP 

förekommer. Förövaren kan agera som hon gör pga. bristande empati eller ilska. Barn 
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som utsätts för MBP kan ha olika grader av medvetenhet om vad det utsätts för. 

Barnets uppfattning om sig själv påverkas av samspelet mellan förälder och barn. 

Samspelet lägger även grunden för den egna föräldrarollen.  

 

Materialet visar att det finns bakomliggande motiv till MBP som kan relateras till 

föräldrarollen. Exempelvis kan en moder skada sitt barn för att få söka vård för det. 

På sjukhuset kan hon av läkarna få hjälp med omvårdnaden och få känna sig som en 

engagerad moder.   

 

I materialet diskuteras huruvida förövarnas avsikt och handlingar kan ses som 

medvetna eller omedvetna. Diskussionen förs kring att de eventuellt kan skilja sig åt, i 

det avseendet att avsikten kan ses som omedveten men handlingarna som medvetna.  

 

5.3 Hur resonerar litteraturen och dessa personer kring behandling 

av MBP? 
 

5.3.1 Resultat 

Den viktigaste åtgärden i fall med misstankar om MBP, menar flera författare, är att 

skydda barnet och eventuella syskon. Detta genom att separera barnet från den 

misstänkte förövaren (Parnell & Day, 1998; Stibner, 1993). En intervjuperson talade 

om detta:  

”Vad jag har förstått är den rättsliga konsekvensen att föräldrarna förlorar 
vårdnaden om barnen, där har vi ju det juridiska och där blir det också placeringar 
på samma sätt som andra barn där föräldrarna bedöms som olämpliga” 
 

Om den misstänkte förövaren ska tillåtas träffa barnet, måste detta ske under säkra 

och kontrollerade former. Barnet får inte under några omständigheter lämnas ensam 

med den misstänkte förövaren (Stibner, 1993). En av intervjupersonerna berättade om 

två situationer som anknyter till hur barnet kan påverkas av umgänge med förövaren, i 

detta fall barnets moder. Barnet är familjehemsplacerat. Intervjupersonen och modern 

skulle åka och hälsa på barnet i det nya hemmet. Till det tillfället hade sonen bakat 

och under fikat sa modern:  

”’Hörru du, nu har du tagit två, nu får det vara nog, tänk på din mage´. /…/ Hon 
bannade honom och han sjönk och han sjönk och han sjönk. Sen skulle vi gå upp på 
hans rum /…/ De [pojken och modern] var en liten stund där uppe /…/ och när jag 
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kommer upp är pojken alldeles grå, alldeles grå, för då har hon berättat hur jobbigt 
hon har det. /…/ Hela tiden intervjuar honom om hans mage, hur bajset är, hur pass 
dålig han är, har han varit sjuk, vilka han har pratat med, hur många, har du pratat 
med pappa och när och vad sa han. /…/ Hon får ringa på söndagsmorgnar vid 
niotiden, då är han utvilad. Innan ringde hon jämt /…/ till en början kunde hon ju 
prata både en och två timmar med honom och han sjönk ju och sjönk och sjönk i 
hennes väldiga intervjuseanser om hur han mår, hur det känns” 
 
Psykoterapi för äldre barn kan påbörjas med att se på fakta (journaler etc.) för att 

hjälpa det behandla sin egen eventuella förnekelse och missuppfattning av situationen. 

För yngre barn och barn som inte verkar vara redo att bearbeta vad de varit med om, 

kan lekterapi och historieberättande vara ett mindre hotfullt sätt att närma sig 

problematiken på (Schreier, 2004). En intervjuperson berättade om hur det 

resonerades kring behandling av ett barn: 

”Vi har också pratat om att den här grabben ska gå på BUP /…/ för att bearbeta eller 
ta reda på eventuella negativa erfarenheter. Men jag har varit där på BUP och dragit 
det här /…/ då tycker man att pojken ska inte gå på BUP, han är fortfarande [X] år, 
han kan vänta något år till så det inte blir så tidigt att han blir prepubertal. Vad han 
behöver just nu är struktur, ett vanligt barnliv, umgänge med sin mamma och pappa 
så mycket som han vill” 
 

Parnell och Day (1998) skriver om behandling av förövaren och anger två syften med 

den. Dels att hjälpa förövaren att komma över sin sjukdom och dels att möjliggöra en 

relation mellan barn och förälder under säkra former. För en framgångsrik behandling 

krävs ett erkännande av MBP-misshandeln och att förövaren uppvisar adekvata 

emotionella responser. Det krävs även att hon hittat bättre strategier för att undvika att 

MBP återupprepas samt att dessa färdigheter visat sig vara bestående över en viss tid 

(Parnell & Day, 1998). 

Även en av intervjupersonerna talade om syften hon såg med behandling av förövare:  

”Sedan erbjuder man någon sorts vård till föräldrarna som har två syften. Det ena är 
om de blir dömda till fängelse som är en rättslig påföljd och där får de också vård 
/…/ eftersom de här mammorna inte förstår varför de blir av med vårdnaden om sina 
barn, över sina sjuka barn, att så att säga bearbeta det traumat hos den mamman som 
har blivit av med sina barn. Men kanske också någon sorts insikt och korrektion /…/ 
och att kunna införliva lite större trygghet i sig själv. Det är väl någon slags fin tanke. 
Men det är väl väldigt svårt att få. Jag tror i Sverige i alla fall har vi ganska dystra 
behandlingsresultat” 
 
Stibner (1993) resonerar kring att behandlingsresultaten för förövarna varit relativt 

negativa. Hon framhåller dock att prognosen för behandlingsresultaten kan förbättras i 

och med att även de lindrigare fallen kan komma att identifieras i högre grad. Detta 
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pga. ökad medvetenhet om MBP. Dessutom är de fall som hittills upptäckts och där 

behandlingsinsatser vidtagits rört de svåraste fallen (Stibner, 1993). En av 

intervjupersonerna berättade: 

”De vill inte gå till psyk, varför ska de gå till psyk, de har ett sjukt barn som är 
missförstått utav sjukvården och barnet är i en väldigt alarmerande situation enligt 
föräldrarna eftersom de hopplösa doktorerna på den och den kliniken och på det och 
det sjukhuset inte förstår det hela. Så föräldern vill inte alls prata om vad den kan ha 
gjort och hur det kan komma sig och sina egna motiv i sådana fall” 
 
Den andra intervjupersonen talade vidare om behandlingen för förövaren och hur hon 

tänkte att den kanske skulle kunna komma att utvecklas: 

”Inom psykiatrin verkar de inte ha nått så himla långt. Så jag tänker att bara för att 
inte någon har hittat något sätt att hjälpa de här föräldrarna hitintills behöver det 
inte betyda att det är omöjligt. Det är bara att man måste hitta formen, hitta sättet så 
att de här mammorna kan leva vidare och släppa sin oro för barnen men också att 
slippa sitt eget lidande. /…/ Bara för att det har en psykiatrisk orsak att det botas på 
sedvanligt psykiatriskt sätt. Så jag tänker att där får man nog fundera i andra banor 
/…/ för att få de här mammorna i ett sammanhang där de känner sig betydelsefulla 
och där de känner sig efterfrågade och – det slitna ordet – bekräftade. Men där de 
känner är en trygg plats på jorden. /…/ En förälder som gör på det här sättet kanske 
ännu mer är beroende av stabila andra vuxna runt omkring och att få sin värld vettig 
och begripbar och att få någon överblick över sin situation och förstå sig själv i sitt 
sammanhang.” 
 
5.3.2 Diskussion 

Att separera barnet från förövaren verkar vara det vanligaste resultatet av att en MBP-

misshandel uppdagas. Vad innebär då separationen för de inblandade parterna? För 

barnet medför separationen kanske att den som försvinner både är den som skadar det 

och den närmsta anknytningspersonen. För förövaren innebär situationen kanske att 

problematiken antingen ökar eller minskar. Den skulle kunna öka genom att 

förövarens problem inte längre kan gå ut över barnet. En minskning skulle kunna bero 

på en sorts lättnad över att inte längre kunna skada sitt barn. Vi tänker att alla förövare 

inte vill sina barn illa, utan att en del kanske saknar andra uttrycksformer. När barnet 

inte längre finns tillgängligt kan hennes behov (av uppmärksamhet etc.) fås genom 

kontakt med och ilska mot t.ex. socialtjänsten istället. Eller är det så att problematiken 

hos förövaren försvinner bara för att barnet är utom räckhåll?  
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5.3.3 Sammanfattning 

Både i litteraturen och i uttalanden av intervjupersoner framkommer att separation av 

barn och misstänkt förövare är det viktigaste vid misstanke om MBP. Detta för att 

trygga barnets säkerhet.  

Vid behandling av förövare framkommer det i materialet att resultaten hitintills inte 

har visat på så stor framgång. Det diskuteras om behandlingsresultaten kan förbättras 

med en ökad medvetenhet om MBP.  

 

5.4 Hur kan de starka känslor som MBP väcker, hos dem som möter 

det i sitt arbete, förstås? 

 

5.4.1 Resultat  

En av intervjupersonerna ger sin syn på varför MBP kan väcka starka känslor:  

”Vi har föreställningar om den goda modern. Att ha modern som mordängel, det tror 
jag är någonting som vi kulturellt sett har väldigt svårt att bära, som gör att det blir 
svårt att handskas med, som gör att det blir svårt att i konkreta ärenden finna någon 
slags tråd. Därför att man hamnar så mycket i… för att det är så fullkomligt absurt. 
Det är så naturvidrigt. Vi skaffar barn för att reproducera oss, för att släktet ska gå 
vidare, inte för att vi ska få någonting att få ut våra dunklaste svårigheter, ta ut dem 
på de svagare, nämligen barnen.” 
 

Den ilska och skuld många personer som arbetar med MBP känner kan bottna i att de 

blivit lurade av förövaren. Dels till att tro att ett barn är sjukt vilket i många fall lett 

till att de utsatt barnet för onödiga undersökningar och behandlingar. Dels för att de 

blivit lurade till att bry sig om förövaren (Lasher & Sheridan, 2004; Parnell & Day, 

1998). Många förövare är till en början mycket omtyckta av personalen. De kan 

sympatisera med förövaren och se den som en uppoffrande person som gör allt för 

sina barn. (Eminson & Postlethwaite, 2000; Lasher & Sheridan, 2004). Detta är något 

som även en av intervjupersonerna resonerade kring: 

”Denna mamma som du uppfattar som, och identifierar dig med om du har lättare att 
göra det, kanske är den sjukaste du har träffat på 20 år jämfört med de här i och för 
sig rätt så kvaddade kvinnorna och mammorna som du träffar. Det är så uppenbart 
med utseende, beteende, sätt att tala kanske, det gör att det blir verkligen vi och dem 
lättare. Och här har vi en mamma som är rörande omsorgsfull kring sina barn, hon 
är en hönsmamma nästan sådär, man skulle önska att fler mammor orkade vara så. 
Och det väcker ju också en jävla skräck. Det väcker ju en skräck i att, herregud om 
den här mamman kan vara en mordängel, vad ska jag då gå på, hur ska jag då veta 
vad jag har att göra med? Vad kan man lita på? Vad kan man gå på, vad kan man 
hålla sig till?” 
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Flera författare beskriver att dessa ärenden ofta skapar konflikter mellan yrkesutövare 

och splittrar personalgrupper i två läger. De som menar att misstankarna är felaktiga 

och grundlösa samt de som menar att de är korrekta (Eminson & Postlethwaite, 2000; 

Lasher & Sheridan, 2004; Parnell & Day, 1998). En intervjuperson beskrev sina 

erfarenheter: 

”Det är så starka, det är så otroligt starka, känslomässiga krafter så ni anar inte. Om 
man sitter med en sådan här mamma, så man kan… även om man har en smula sund 
skepsis… man dras med alltså, i beskrivningen och i det här förloppet och hela 
avdelningar på sjukhuset, ena halvan tycker att det här är en jätteskum mamma och 
andra tycker att det är en underbar mamma. Så hela avdelningar har nästan gått i 
kvav utav interna stridigheter därför att det är så otroligt känslomässigt laddat och 
övertygande” 
 
Många förövare skapar en cirkuslik atmosfär kring ärendet för att skifta fokus från 

misstankar om misshandeln till attacker mot läkarna. Bland annat har de en större 

benägenhet än övrig klinisk population, att hota och stämma personalen (Parnell & 

Day, 1998). Detta berättade båda intervjupersonerna om: 

”Mamman är stundtals galen, tycker jag, hon är manisk. Hon ringer till mig, ja nu 
den här helgen har hon inte ringt någonting, men annars i snitt 25 samtal per vecka. 
Ibland är min talsvarare full och hon ringer till min mobil. /…/ Hon har anmält min 
handläggning till JO, så dom har varit här och granskat. JO ser ju inte några fel på 
handläggningen utan tvärtom säger att man kan inte behöva använda så här mycket 
tid till en handläggning som jag har gjort i det här ärendet.” 
 
”Så gick vi igenom anmälan då, då säger pappan så här ’jag ska anmäla dig för 
ansvarsnämnden’ säger han och pekar på mig, ’ja, något annat hade inte jag trott’ sa 
jag till honom, jag var så himla trött på honom så ni anar inte. Jag har inte hört 
någonting av det, han har inte anmält mig.” 
 
5.4.2 Diskussion  

Alla personer som har kontaktats med anledning av deras erfarenheter av ärenden med 

en problembild som anknyter till Munchausen by proxy har berättat om de starka och 

påfrestande känslor som det har väckt hos dem. Dessa känslor har använts som motiv 

både till att delta och till att avböja till att delta i intervjuerna i samband med 

uppsatsskrivandet. 

Att MBP skulle väcka starka känslor var tänkbart, men att det skulle se ut på det här 

sättet var mer än vi kunde föreställa oss. MBP kommer att fortsätta finnas, därför är 

det viktigt att känna till att det kan skapa denna dynamik och konflikt bland personal 
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och mellan personal och patienter samt vidta åtgärder för personalen om kriser eller 

konflikter dem emellan skulle uppstå.  

 

En orsak som framkommit i resultatet till att MBP väcker så starka känslor hos dem 

som arbetar med det är att föräldrarna till en början uppfattas som så ”goda”. Vi hade 

en föreställning om att det utsatta barnets lidande skulle framkomma mer som orsak 

till att starka känslor väcks. Kan det vara så att barnets lidande i det här fallet ses i 

relation till annan barnmisshandel? Vi menar att barnmisshandel väcker starka känslor 

bland personal, men att i fall av MBP handlar det inte bara om att barnet farit illa utan 

även att personalen lurats och till och med ”deltagit” i misshandeln. Att den aspekten 

inte framkommit i materialet skulle även kunna bero på att barnets lidande ses som en 

underförstått självklar källa för starka känslor hos dem som arbetar med barn och som 

därför inte tas upp. Hade denna frågeställning funnits med under intervjutillfällena 

hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. 

 

5.4.3 Sammanfattning 

Resultatet visar på att de starka känslor som MBP väcker hos dem som arbetar med 

det kan beror på de föreställningar om förövarna som personalen till en början har. Att 

förövaren varit mycket omtyckt av personalen och setts som en uppoffrande person 

som gör allt för sina barn. När personalen sedan får vetskap om MBP-misshandeln 

känner de ilska och skuld över att ha blivit lurade.  

I materialet framgår det också att det är vanligt att MBP skapar konflikter i och 

splittra personalgrupper. Detta genom att det i dessa ärenden är vanligt med olika 

uppfattning bland personalen.  

 

5.5 Slutdiskussion 
Vår förkunskap om ämnet var ytterst begränsat. Vi tänker att det kan vara positivt då 

vi satt igång med arbetet med ”nya ögon” och vi har lärt oss mycket nytt. En negativ 

följd kan vara att vi kan ha missat en del intressanta och relevant information i 

litteraturen samt inte tänkt på att fråga vidare om saker som kommit upp under 

intervjutillfällena.  
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Litteraturen som använts i resultatet är av företrädelsevis utländskt ursprung. 

Resultaten kan ha påverkats av fel i översättningarna, vilket skulle kunna ge fel 

innebörd åt den översatta texten. För att i så hög grad som möjligt motverka detta har 

vi sinsemellan diskuterat författarnas ordval och uttryckssätt. Genom detta har vi 

kommit överens om översättningar och formuleringar av begrepp och språklig 

innebörd, vilka vi använder i uppsatsen.  

 

Socialtjänsten och andra institutioner som ansvarar för barns uppväxtförhållanden och 

barns bästa, möter barn som blivit misshandlade. Barn som utsatts för MBP utgör en 

del av denna. Det är svårt att säga hur vanligt förekommande MBP är i Sverige. 

Utifrån studier gjorda i andra länder har förekomsten av MBP beräknats vara 5-10 fall 

per år (se 2.2.3). Det är dock sannolikt att mörkertalet för denna typ av misshandel 

kan vara stort. Anledningen till detta är att MBP yttrar sig på många olika sätt vilket 

gör det svårt att karaktärisera och diagnostisera. Det har också visat sig att det ofta är 

svårt för professionella att tro att föräldrar misshandlar sina barn på detta sätt (se 

5.4.1-5.4.3).   

 

Forskning om MBP bedrivs och det uppmärksammas i medier. Nu senast pga. Julie 

Gregorys nyutkomna självbiografiska roman. Förmodligen kommer denna 

uppmärksamhet kring MBP resultera i att medvetenheten och kunskapen om MBP 

ökar. En möjlig följd av detta skulle kunna bli en ökning av upptäckta MBP-fall. Inom 

socialtjänsten kommer i så fall MBP att bli mer vanligt förekommande. En svårighet 

med detta är att personal som arbetar inom socialtjänsten ofta inte har de medicinska 

kunskaper som krävs för att kunna värdera information och förstå medicinska 

samband. Av denna anledning tänker vi att samarbetet mellan sjukvård och 

socialtjänst är viktigt och kan vara mycket givande i arbete kring ärenden då 

misstankar om MBP finns.   

 

I det empiriska materialet finns ingen statistik och annan information om var MBP 

upptäcks. Dock omtalas hela tiden somatiska symtom. Det bör alltså vara så att det är 

inom sjukvården de flesta fall upptäcks. Kanske kan det komma att bli så, att i och 

med ökad kunskap även inom sociala omsorgen (dagis, skola) och sociala arbetets 

fält, upptäcks fler fall av yrkespersoner inom denna sektor.  
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Under arbetet med studien och uppsatsen har vi talat med många personer om ämnet. 

Somliga kallar det misshandel och somliga kallar det en sjukdom eller en diagnos. 

Sakkunniga inom området utsatta barn beskriver MBP som en form av 

barnmisshandel (Hindberg, 2003; Lundin & Croner, 2001). Arbetet kring ett 

eventuellt skapande av MBP som en psykiatrisk diagnos pågår dock. Vi tänker att 

huruvida MBP ska ses som misshandel eller som en sjukdom i hög grad påverkar 

uppfattningen om det. Sett som en sjukdom skulle en person kunna handla på det sätt 

hon gör pga. en psykisk sjukdom. Samma person skulle, om man ser på MBP som en 

barnmisshandel, kunna ses som en brottsling. Detta väcker även funderingar kring 

skuld och ansvar. Om MBP ses som en psykisk sjukdom kan skulden och ansvaret för 

handlingarna till viss del avlastas från föräldern. Hur går det att tänka kring 

behandling av förövare då de ses som psykiskt sjuka/funktionshindrade? Kanske kan 

en psykiatrisk diagnos av MBP leda till att behandlingsmöjligheterna för förövarna 

ökar. Vi tänker också att för förövaren kan en diagnos ge en viss avlastning från 

skulden för att ha gjort sitt barn illa. En avlastning i skuldfrågan skulle eventuellt 

också kunna leda till att förövarna blir mer mottagliga för behandling. Ses MBP som 

en form av barnmisshandel ligger skulden i högre grad hos föräldern. Hur går det då 

att resonera kring behandling? 

Vi tänker även att barnet påverkas av på vilket sätt MBP ses. Barnets uppfattning om 

dennes egen del i det hela kan väcka eller släcka skuldkänslor hos det.   

 

Efter att ha tagit del av resultatet av vår studie samt bakgrundsinformationen har det 

väckts tankar hos oss om hur MBP-förövarnas omständigheter i livet ser ut. Kritikerna 

Allison och Roberts (se 2.2.8) menar att orsaken till förövarnas beteende bör sökas i 

deras livssituation. Även i resultatet (se 5.2.1) framkommer det att förövarnas 

livssituation kan vara orsaken till deras beteende. Exempelvis att beteendet kan bero 

på missförhållanden i förövarens barndom eller i dennes nuvarande 

livsomständigheter. I de fall där det är möjligt att identifiera orsakerna till förövarens 

beteende i dennes livssituation tänker vi att en behandlingsform som inriktar sig på 

dessa faktorer i förövarens liv kunde vara givande. Studiens resultat visar (se 5.3.1) att 

en del menar att det för att få ett framgångsrikt resultat av behandlingen krävs att 

förövaren erkänner misshandeln. Genom att inrikta behandlingen på de 

omständigheter i förövarens liv som orsakar beteendet, och inte gå direkt på att 
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behandla beteendet kanske det går att behandla förövaren utan att först ha fått ett 

erkännande.  

En tanke som väckts i slutfasen av arbetet med uppsatsen handlade om 

intervjupersonerna. Två intervjuer genomfördes, tre intervjupersoner ställde in 

inbokade intervjuer och flera drog tillbaks sitt intresse för att delta i studien. Flera 

organisationer och sjukvårdsinstitutioner etc. tillfrågades om någon som stött på MBP 

var villig att delta i studien. Ingen uppgav att de stött på MBP. Vi hade kanske fått ett 

annat resultat om vi hade frågat personer som arbetar med barn om deras syn på 

föräldra-barn-relationer och sedan under intervjun specifikt frågat efter de beteenden 

som anknyter till MBP. Svårigheterna vi stött på under arbetet med intervjupersoner 

skulle kunna bero på flera anledningar. MBP är kanske ett så pass okänt begrepp att 

innebörden av det inte alltid är klar, vilket gör att personer därför inte vet om 

fenomenet stötts på eller inte. Det skulle även kunna bero på ämnets känslighet. 

Barnmisshandel är krävande att arbeta med och enligt resultatet kan denna form vara 

särskilt svår.   

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
Teoretiska begrepp som använts i studien var anknytning och projektion. Det skulle 

vara intressant att se på MBP utifrån fler teorier eller teoretiska begrepp. I studiens 

empiriska material ses orsaker till att MBP förekommer som ett sökande efter 

uppmärksamhet eller andra inre behov samt andra liknande förklaringar. Dessa 

orsaker tycker vi anknyter till den psykodynamiska skolan. Det skulle vara intressant 

att se fler studier utifrån andra perspektiv, t.ex. behavioristiska eller kognitiva.  
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Bilaga 1 
Till Dig som vi önskar intervjua med anledning av vår C-uppsats! 
 
Vår avsikt med intervjun är att undersöka hur personer som arbetar med barn ser på 
ärenden som innehåller en problembild som anknyter till Munchausen by proxy. Vi är 
intresserade av de personliga erfarenheter Du som yrkesperson har från ditt arbete 
med ärenden som har en problembild som anknyter till Munchausen by proxy.  
 
De frågeställningar som vi planerar att ställa frågor kring är:  

 
1. Hur tolkar personer som arbetar med barn tecken som kan relateras 

till Munchausen by proxy? 
 
 
2. Hur ser personer som arbetar med barn på problembilden som 

anknyter till Munchausen by proxy? 
 
 
3. Hur resonerar personer som arbetar med barn kring behandling i 

ärenden med en problembild som anknyter till Munchausen by 
proxy? 

 
Information inför intervju angående (egna) erfarenheter från 
ärenden med misstankar om Munchausen by proxy: 
 
Vi önskar att, med Din tillåtelse, spela in intervjun på band. Syftet med detta är att vi 
vill kunna göra en utskrift av det som sägs för att förbättra vårt analysarbete av det 
insamlade materialet. Vi är de enda som kommer att lyssna på inspelningen. 
Eventuellt kommer vår handledare att läsa utskrifterna. 
 
Du kan när som helst avbryta intervjun. 
 
Om det är någon fråga Du inte vill eller kan svara på så respekteras det. 
 
I uppsatsen kommer det inte att framgå vilka vi intervjuat eller var enskilda 
intervjupersoner arbetar. Allt som tas med i uppsatsen kommer att avpersonifieras och 
de citat som används kommer att vara avidentifierade. 
 
Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar inför intervjun! 
 
Lena Olsson: [telefonnummer och mailadress] 
Frida Wendel: [telefonnummer och mailadress] 
 
 
Tack på förhand! 
 
Lena Olsson och Frida Wendel 
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Bilaga 2 
Inför C-uppsats om några professionellas erfarenheter av Munchausen by proxy 
 
Syfte:  Att undersöka hur personer som arbetar med barn ser på ärenden som 

innehåller en problembild som anknyter till Munchausen by proxy. 
 

Frågeställningar: 
1. Hur tolkar personer som arbetar med barn tecken som kan relateras 

till Munchausen by proxy? 
 
 
2. Hur ser personer som arbetar med barn på problembilden som 

anknyter till Munchausen by proxy? 
 
 
3. Hur resonerar personer som arbetar med barn kring behandling i 

ärenden med en problembild som anknyter till Munchausen by 
proxy? 
 

 
Frågor till 1:  

a) Hur aktualiserades det/de ärenden med en problembild som 
anknyter till Munchausen by proxy som du mött i ditt arbete?  

 
b) Vad fick dig att tänka på att det kunde handla om Munchausen 

by proxy i det/de ärenden som du mött?  
– Kan du ge exempel? 
– Var det något som talade emot att det var MBP? 
– Vad var det som var avgörande för din bedömning? 

 
Frågor till 2:  

a) Vad ser du för orsaker till beteendet?  
 

b) Vilken är din uppfattning angående medvetenhet eller 
omedvetenhet i handlingarna? 

 
c) Hur ser du på föräldra- barnrelationer som innehåller en 

problembild som anknyter till Munchausen by proxy?   
 
Frågor till 3: 

a) Upplever du att det behövs några åtgärder i ärenden med en 
problembild som anknyter till Munchausen by proxy?  

- I så fall vilka åtgärder? (För förövare, offer, familjen) 
- Hur har det gått? 

 
b) Hur ser du på att Munchausen by proxy eventuellt blir en 

psykiatrisk diagnos och vilka eventuella följder kan du se med 
att det blir en psykiatrisk diagnos?  

– Fördelar? 
– Nackdelar? 
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