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Nyckelord 

Uppgivenhetssymptom, asylsökande barn, mångfacetterad problematik 

Sammanfattning 

Asylsökande barn med uppgivenhetssymptom var i 2000-talets början ett relativt 

okänt tillstånd men ansågs ändå vara en unik svensk företeelse eftersom den snabba 

ökningen som skedde under denna period aldrig har påträffats i något annat land. 

Det finns ingen vedertagen klassificering av tillståndet och flera symptom inryms 

inom olika diagnoskriterier. Nationell forskning menar att tillståndet inte kan 

förklaras med någon bakomliggande somatisk sjukdom, och att 

föräldramanipulation av barnen inte kunnat påvisas utan att fenomenet kräver 

multifaktoriella förklaringsmodeller. Vidare bör behandlingsarbetet ta hänsyn till 

barnets unika bakgrund, symptom och familjesituation samt fokusera på 

föräldrastöd eftersom föräldrarna spelar en viktig roll för barnets psykiska mående. 

Syftet med studien är dels att belysa hur kunskapsläget kring asylsökande barn med 

uppgivenhetssymtom ser ut vid en BUP-mottagning i norra Sverige, dels undersöka 

hur dessa barn och familjer behandlas inom verksamheten. Empirin samlades in 

med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sju respondenter som 

ansågs ha god erfarenhet av BUPs arbete med asylsökande barn. Resultatet talar för 

att de viktigaste bakomliggande faktorerna till att asylsökande barn utvecklar 

symptom på uppgivenhet är barnets familjesituation, migrations- och 

asylprocessen, samt olika kulturella faktorer som påverkar vissa asylsökande 

familjer. Behandlingens inriktning bör fokusera på föräldrastöd eftersom tillståndet 

anses bottna i en familjeproblematik. 
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Kapitel 1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund  

Under 2000-talets början ansågs asylsökande barn med svåra uppgivenhetssymtom vara ett 

okänt tillstånd men som uppträdde epidemiskt bland asylsökande i Sverige (Johansson m.fl., 

2012). Denna markanta ökning som skedde har inte påträffats i något annat land än i Sverige 

och på grund av detta kan fenomenet med uppgivenhet bland asylsökande barn anses vara ett 

svenskt fenomen (SOU 2006:114). Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) förklarade detta som 

en gruppreaktion hos familjer som lever i exil och där möjlig sjukdomsvinst föreligger. Man 

hävdade att traumatisering inte låg bakom uppgivenhetssymtomen och att barnen insjuknade 

vid avslag på asylsökande och tillfrisknade vid permanent uppehållstillstånd (PUT). Det första 

fallet i Sverige uppmärksammades år 2001 och fenomenet nådde sin kulmen mellan åren 2004 

(182 fall) och 2005 (188 fall). Totalt registrerades 424 fall mellan år 2003-2005. I en 

totalundersökning av samtliga BUP-kliniker i Sverige år 2006 framkommer det att nästan 85 

% av de drabbade barnen har sitt ursprung från före detta Sovjetunionen. När regeringen år 

2006 sammanfattade kunskapsläget kring fenomenet erkändes att föräldramanipulation av 

barnen inte kunnat påvisas. Tillståndet påstods ha multifaktoriella orsaker och att det var ett 

unikt svenskt fenomen. Den kunskap som har genererats kring ”de apatiska barnen” sedan 

2004 anses inte ha respekterats, men den speglar den tunga traumatiska börda som ligger 

bakom utvecklingen av uppgivenhetssymtom och att orsakssambandet mellan insjuknande 

och avslag inte alls hänger ihop (Johansson m.fl., 2012). Det som karaktäriserar den 

vetenskapliga diskussionen kring asylsökande barn med uppgivenhetssymtom är en 

ambivalens i definitionen av problematiken. Det finns heller ingen internationell eller 

nationell enhetlig vedertagen klassificering av symptomen (Statens Offentliga utredningar 

[SOU] 2006:114).  

 

1.2 Kunskapsöversikt 

Symptom på uppgivenhet är ingen ny företeelse utan sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Då 

definierades tillståndet som ”nostalgi” och det var särskilt unga människor från främmande 

kulturer som insjuknade. I 1700-talets Tyskland benämndes tillståndet ”Muttersucht” och det 

var vanligt att den som insjuknat senare avled. Vidare ansågs tillståndet ha en 

epidemiliknande utveckling från det att man ådragit sig sjukdomen, till ett exempel var det 

vanligt att soldater i arméer insjuknade och tog självmord (Socialstyrelsen, 2009). Tidigare 

nationell stressforskning visar att det finns två huvudsakliga reaktioner vid fara: kamp/flykt 
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eller tillbakadragande/avskärmning. När en individ har gett upp domineras upplevelserna av 

en känsla att vara skadad utan att kunna återhämta sig, att inte ha något behov av socialt 

utbyte med andra människor samt en upplevelse av avsaknad av sammanhang mellan dåtid, 

nutid och framtid på grund av upplevelser av hjälplöshet och hopplöshet (Socialstyrelsen, 

2009). Under 2000-talets början uppmärksammades en svår problematik bland asylsökande 

barn i Sverige. En del av barnen utvecklade allvarlig psykisk problematik och stressreaktioner 

med stark uppgivenhet, avskärmning och regression. Stressreaktionerna visade sig genom att 

barnet avskärmade sig, slutade tala, äta och dricka och sedan bli sängliggande. BUP lyfte 

denna problematik vid en nationell konferens under hösten 2002 och tillståndet benämndes 

som ”generellt uppgivenhetssyndrom”. Gruppen asylsökande barn visade sig även vara 

överrepresenterade inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Det konstaterades att 

asylsökande barn med uppgivenhetssymptom fanns i stort sett hela landet och under år 2003 

vårdades 130 barn för denna problematik. Det är många faktorer som påverkar den psykiska 

hälsan bland asylsökande barn, bland annat handläggningstiden i asylärendet, barnets 

boendeform, stödinsatser, skolgång och fritidsaktiviteter (SOU 2006:114). I ovan rapport 

(Socialstyrelsen, 2009) redogörs även för familjens betydelse för utvecklande av 

uppgivenhetssymptom. I en familj är det vanligt att barnet mer eller mindre omedvetet 

anpassar sig efter föräldrarnas mående och situation. Reaktionerna hos de asylsökande barnen 

kan därför förklaras som ett individualiserat och kroppsligt uttryck för familjens gemensamma 

och dominerade psykiska verklighet, och kan präglas av extrem uppgivenhet och hopplöshet 

hos både barnet och föräldrarna. Om familjen saknar hopp om att kunna undkomma en 

outhärdlig livssituation kan barnet påverkas genom familjesystemet. Oftast är det inte fråga 

om en medveten påverkan från föräldrarnas sida och kan därför inte jämställas med 

manipulation.  

Engagemanget kring de insjuknade asylsökande barnen har varit stort både 

bland professionella och i allmänheten. Debatten kring fenomenet fördes både i media och i 

flertalet publicerade artiklar, och diskussionen berörde ofta meningsskiljaktigheter 

sinsemellan olika professioner samt en svårighet och ambivalens kring definitionen av 

tillståndet (SOU 2006:114). Det saknas stöd i forskning för att somatiska sjukdomar skulle 

kunna ligga bakom utvecklandet av uppgivenhetssymtom. Det finns heller ingen enkel 

förklaringsmodell till vad det är för specifika faktorer som kan bidra till att asylsökande barn i 

familjer utvecklar uppgivenhetssymtom, utan att problematiken kräver en vidare förståelse för 

en mängd bakomliggande faktorer. Som vid många svåra barnpsykiatriska tillstånd uppvisar 

barnen symtom som kan beskrivas med flera olika diagnoser inom ICD 10 och DSM IV, till 
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exempel oro/ängslan, depression, apati, maladaptiv stressreaktion, akut stressreaktion, 

posttraumatiskt stressyndrom, dissociativ stupor (som enligt nationalencyklopedin innebär 

extrem hämning med blockerad motorik eller nedsatt reaktion på yttre stimuli och 

förekommer vid djupa depressioner) samt utmattningssyndrom. Variationerna i barnens 

tillstånd har varit och är stora och därför är det också svårt att fastställa en enhetlig diagnos 

(Socialstyrelsen, 2009). Rädda Barnen (2008) lyfter att de allvarligaste formerna av 

uppgivenhetssymptom har ett kroniskt förlopp och att detta inte tycks vända förrän familjens 

livssituation har tryggats och adekvata vårdinsatser erhållits. En viktig faktor för tillfrisknande 

bedöms vara beviljandet av PUT, däremot finns det barn i Stockholm som har tillfrisknat helt 

innan de erhållit PUT. Oavsett omständigheter så kan inväntandet av beslut ha en negativ 

påverkan på hur omsorg och psykiatrisk behandling tas emot, och barnens förbättringar kan 

inte förväntas i direkt anslutning med ett positivt besked (Socialstyrelsen, 2009).  

Behandling av barn med uppgivenhetssymtom bör fokusera på prevention och 

tidiga insatser nära barnets nätverk (Socialstyrelsen 2009). Insatserna måste genomföras innan 

tillståndet har eskalerat till sådan uppgivenhet som kräver slutenvårdsbehandling (till exempel 

livsfarlig vägran av viktiga kroppsfunktioner). Om sjukvården blir aktuell vid redan utvecklad 

uppgivenhet är möjligheterna till tillfrisknande kraftigt försämrade (Socialstyrelsen, 2005). 

Viktiga aspekter i arbetet med att motverka eller stoppa utvecklingen av symptom på 

uppgivenhet är dels att ge familjen en struktur i vardagen, och dels att ge barnet en möjlighet 

att delta i fritidsaktiviteter under lov och fritid. Det är viktigt att behandlingsarbetet är 

individfokuserat eftersom alla barn är unika, och därför måste varje barns bakgrund, symptom 

och familjesituation beaktas särskilt. En annan viktig aspekt är att ge stöd till föräldrarna i 

deras föräldraroll eftersom de spelar en viktig roll för barnets psykiska mående. Det är även 

fundamentalt att barnens övriga relationer till andra vuxna i omgivningen (till exempel dagis- 

och skolpersonal, fritidsledare etc.) upprätthålls för att skapa en trygg tillvaro för barnet. För 

att barnet skall kunna erhålla en helhet av insatser är ett nära samarbete nödvändigt, både 

inom en myndighet och mellan olika vårdgrannar såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

skola/förskola, migrationsverket med flera. Vårdplanering i samverkan mellan hemsjukvård, 

skola, socialtjänst, barnmedicin och vuxenpsykiatri är därför betydelsefullt (Socialstyrelsen 

2009). Kraven om samverkan stöds även i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 26 d-e§§ 

(www.lagen.nu). Vidare menar socialstyrelsen (2009) att ett gott bemötande är fundamentalt 

eftersom det anses krävas i skapandet av en tillitsfull relation till barnet och föräldrarna. Det 

är även av vikt att personalen förhåller sig professionellt genom att inte beblanda sig i 

asylprocessen. I Bodegårds (2006) studie kring vård av barn med uppgivenhetssymtom 
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belyser han betydelsen av behandlingens utformning och innehåll i vården. 22 barn med 

uppgivenhetssymptom ingick i studien, de behandlades mellan åren 2002-2005 enligt 

rekommendationerna för pervasive refusal syndrome (PRS), en svensk översättning kan vara 

”ett genomgripande vägrans-syndrom”. Fokus låg på barnens somatiska tillstånd och 

familjens bestående obearbetade traumatiska kris, förädlarnas sviktande omsorgsförmåga och 

oron för barnet. Målet var att bygga upp en allians med föräldrarna kring behandlingen av 

barnets tillstånd. 17 av barnen återvann sina funktioner samt fick PUT under vårdtiden (innan 

tillfrisknandet startade). Fem av barnen fick fortsatt behandling efter PUT. Ett väsentligt fynd 

som gjordes var att majoriteten av barnen hade svåra traumatiska upplevelser associerade till 

tidigare flykt och dramatiska händelser. Överlag motsvarade inte Bodegårds resultat med den 

nationella översynen vilken han är mycket kritisk till (Bodegård, 2006). Ett annat exempel på 

insatser runt familjer till barn med uppgivenhetssymtom är det mobila asylteamet (MasT) som 

startades i Stockholm år 2005. Deras arbete vilar på att stärka föräldrarna i sin förmåga att 

sörja för barnets bästa och själva behandlingen syftar till att föräldrarna och barnet ska återfå 

livsglädje och hopp om att deras situation kan förbättras. Arbetet innefattar nätverksarbete där 

både kommun- och stadsdelsbaserade verksamheter ingår. Under åren 2005-2006 behandlades 

totalt 80 barn med uppgivenhetssymptom genom MasT, 31 barn tillfrisknade så pass bra att de 

kunde återgå till skola och vardagsliv (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Mot bakgrund till den bristfälliga kunskap som genererats kring uppgivenhetssymtom bland 

asylsökande, samt ambivalensen som finns kring definitionen av uppgivenhetssymtom och 

hur man bör arbeta med denna problematik, skulle det vara intressant att studera personalen 

vid en BUP-mottagnings kunskaper kring asylsökande barn med uppgivenhetssymptom, samt 

hur dessa barn behandlas inom den typen av verksamhet.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är dels att undersöka personalens kunskap kring asylsökande barn med 

uppgivenhetssymtom vid en BUP-mottagning i norra Sverige, dels att undersöka hur dessa 

barn och familjer behandlas inom verksamheten.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur kan symptom på uppgivenhet visa sig, och hur definieras tillståndet enligt 

intervjupersonerna? 

- Vilka faktorer kan bidra till att asylsökande barn utvecklar uppgivenhetssymptom 

enligt intervjupersonerna? 

- Hur behandlas asylsökande barn med uppgivenhetssymptom inom den aktuella BUP-

mottagningen enligt intervjupersonerna? 

 

1.4 Avgränsningar  

Studien fokuserar uteslutande på en BUP-mottagning i norra Sverige och på inte några andra 

verksamheter som kan komma i kontakt med asylsökande barn med uppgivenhetssymptom 

och deras familjer. Det är således endast de delar i verksamheterna som arbetar med 

asylsökande som vi ämnar studera. Vidare kommer vår studie enbart att fokusera på 

behandlarnas perspektiv på fenomenet, vilket innebär att patienter/familjer inte kommer att 

höras. Dessa avgränsningar gjordes på grund av tidsbrist. 

 

1.5 Definition av begrepp  

Fenomenet med uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn har fått olika benämningar 

genom årens gång, bland annat apati, depressiv devitalisering och PRS. Socialstyrelsen (2005) 

rekommenderar att använda benämningen ”uppgivenhetssymtom” och därför används denna 

benämning genomgående i den aktuella studien. Med barn avses varje människa under 18 år 

(Socialtjänstlagen [SoL] 1:2§), och med ungdom varje människa i övre tonåren eller tidig 20-

års ålder (nationalencyklopedin.se). 

 

1.6 Redovisning av sökmotorer, sökord, mm.  

Vid insamling av relevant material till uppsatsen användes Umeå Universitetsbibliotekets 

databaser, LIBRIS nationella bibliotekssystem, samt material från läkartidningen.se, 

socialstyrelsen.se, etikkomissionen.se och sou.gov.se. De databaser som använts från Umeås 

Universitetsbibliotek ingår i kategorin socialt arbete och benämns vid Academic Search Elite 
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(EBSCO) och Umeå Universitets referensdatabas Artikelsök. Sökningarna resulterade i 

väldigt få träffar men de mest innehållsrika artiklarna som berörde asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom valdes ut för att användas i vår kunskapsöversikt och teoretiska 

referensram.  

 

Sökord: Withdrawal symptoms, refugee children, long-term stress, pervasive refusal 

syndrome, uppgivenhetssymptom samt apatiska flyktingbarn.  

 

Kapitel 2. Metod 

 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Då ett forskningsprojekt skall genomföras behöver forskarna ta ställning till vilken 

forskningsansats som passar studiens ändamål. Forskningsmetoden kan vara av kvantitativ- 

eller kvalitativ grund. Enligt Bryman (2011) vilar kvalitativ forskningsmetodik i grunden på 

ett induktivt förfarande (teori genereras på grundval av forskningsresultat) och ett tolkande- 

och konstruktionistisk synsätt (sociala egenskaper är resultat av socialt samspel). Kvantitativa 

forskare fokuserar i huvudsak på tillämpningen av siffermässiga metoder medan kvalitativa 

forskare istället intresserar sig för verbala analyser i form av ord vid insamling och 

presentation av data. Kvalitativa studier är viktiga för att kunna tolka observationer i ett 

teoretiskt sammanhang, det vill säga klargöra ett fenomens karaktär och söka dess 

innebörd/mening. En kvalitativ forskningsstrategi ansågs relevant eftersom studien syftar till 

att undersöka deltagarnas subjektiva uppfattning, vilket även går före forskarens intresse och 

uppfattning. Mot bakgrund till en förförståelse i det aktuella ämnet valdes en abduktiv ansats. 

Abduktion innebär en kombination av deduktion och induktion och undersökningen pendlar 

då mellan teori och empiri (Patel & Davidsson, 2011). Genom detta förhållningssätt kunde 

tidigare forskning och teorier användas i skapandet av en vidare förståelse av det studerade 

fenomenet och på så vis leda forskningsprocessen vidare.  

I denna studie så ansågs ett hermeneutiskt synsätt passa bra eftersom förståelse 

för det fenomen som studeras kommer att skapas genom tolkning. Hermeneutik är en form av 

tolkningslära som är vanligt bland kvalitativa forskare som vill skapa sig en förståelse av 

vissa fenomen. Genom detta synsätt går det att skapa sig en förståelse av mänskligt liv och 

beteende genom tal och språk. Vidare anses samspelet mellan människor ligga till grund för 

mänsklig utveckling. En hermeneutisk forskare ser till helheten i de fenomen som studeras 
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och forskningsprocessen pendlar mellan del till helhet för att skapa sig en fullständig bild av 

de olika fenomenen som studeras (Patel & Davidsson, 2011). 

 

2.2 Datainsamling 

Empirin samlades in med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer. Vid insamling av 

kvalitativa data har intervjuförfarandet varit den mest använda metoden. Under en 

semistrukturerad intervju utgår forskaren ofta från en intervjuguide med specifika teman som 

ska beröras, men intervjupersonen har ändå stor frihet i utformningen av svaren. 

Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på intervjupersonens subjektiva uppfattning 

av frågor och skeenden (Bryman, 2011). Se bifogade intervjuguider (Bilaga 1 och 2).  

 

2.3 Urval 

Redan under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) våren 2011 kom vi i kontakt med 

relevanta intervjupersoner vid en BUP-mottagning i norra Sverige, som sedan ledde oss 

vidare till ytterligare intervjupersoner. Detta är en form av snöbollsurval som klassas som ett 

bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar snöbollsurval som ett sätt att komma i kontakt 

med lämpliga deltagare som i sin tur kan leda till ytterligare kontakter som skulle kunna vara 

viktiga för studien. En av intervjupersonerna arbetar inte längre vid den aktuella 

verksamheten men ansågs ändå som en viktig källa eftersom personen har goda kunskaper om 

det ämne vi valt att studera.  

 

2.4 Bortfall 

Då den aktuella studien inte är en totalundersökning kommer det enligt Bryman (2011) att 

medföra ett visst bortfall. Intervjupersonerna vid en BUP-mottagning i norra Sverige kommer 

att få representera kunskapsläget kring fenomenet uppgivenhetssymtom bland asylsökande 

barn samt hur de bedriver behandling i dessa verksamheter. Samtliga tillfrågade respondenter 

tackade ja till att medverka i studien vilket innebär att undersökningen inte hade något 

bortfall.  

 

2.5 Analysmetod  

Vid behandlingen av studiens rådata användes kvalitativ innehållsanalys. Metoden fokuserar 

på att finna egenskaper i språk och kommunikation och tar därför hänsyn till innehållets 

kontext. Det material som kan analyseras genom denna metod är exempelvis intervjutexter, 

enkätsvar, observationer, artiklar, etc. (Hsieh & Shannon, 2005). Den kvalitativa 



12 

 

innehållsanalysen har sitt ursprung i den kvantitativa innehållanalysen där forskaren på ett 

systematiskt och replikerbart sätt försöker kvantifiera materialet utifrån förutbestämda 

kategorier. Forskaren kodar materialet i sin helhet för att kunna skapa kategorier som 

ömsesidigt uteslutande talar för det studerade fenomenets karaktär (Bryman, 2011). Den 

kvalitativa innehållsanalysen går istället längre än att bara räkna ord eller att granska språket. 

Målet är med andra ord att generera kunskap om och skapa en förståelse för det fenomen som 

studeras. Vilken typ av kvalitativ innehållsanalys forskaren väljer att använda sig av grundas i 

vad forskaren tänker undersöka samt i vilket syfte. En form av innehållsanalys är den riktade 

som präglas mer av en strukturerad än förutsättningslös process där kodningen genomförs 

med hänsyn tidigare forskning (Hsieh & Shannon, 2005). Denna form av analys ansågs passa 

vår studie eftersom processen konstant pendlar mellan teori och empiri, samt att metoden 

möjliggör att slutresultatet kan jämföras med tidigare forskning och diskuteras utifrån den 

teoretiska referensramen.   

 

2.6 Tillvägagångsätt  

Sex av intervjuerna genomfördes vid en BUP-mottagning i norra Sverige, och en intervju 

genomfördes med en respondent som tidigare har arbetat inom verksamheten som vi ansåg 

vara relevant för studien. Innan intervjuerna utformades två semistrukturerade intervjuguider 

(Se bilaga 1 och 2) med tre specifika teman med ett antal tillhörande underfrågor, frågorna var 

delvis påverkade av tidigare forskning och teorier. Efter några av intervjuerna uppkom nya 

intressanta aspekter i ämnet vilket ledde till att vi reviderade intervjuguiderna inför 

kommande intervjuer. Intervjuerna spelades in med diktafon för att underlätta 

transkriberingen. Transkribering innebär att intervjuerna skrivs ner ordagrant för att 

understödja en noggrann analys (Bryman, 2011). Efter transkriberingen plockades 

meningsbärande enheter ut som sedan bröts ner till kondenserade koder för att det mest 

väsentliga i intervjutexten skulle komma med i analysen. Dessa koder genererade sex olika 

kategorier som vidare återfinns i empiridelen. Exempel på detta arbetssätt finns bifogat (Se 

bilaga 3).  

 

2.7 Tillförlitlighet och äkthet   

I kvalitativa studier tillämpas begreppen validitet och reliabilitet men inte på samma sätt som 

inom kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning eftersträvar att upptäcka företeelser, att tolka 

och förstå livsvärlden, att återge uppfattningar eller kulturer. Enkelt uttryckt omfattar den 

kvalitativa studiens kvalitet forskningsprocessens alla delar (Patel & Davidsson, 2011). Ett 
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sätt att etablera och bedöma validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning är att reflektera 

huruvida tillförlitlighet och äkthet har uppnåtts. För att säkra tillförlitligheten måste fyra 

delkriterier uppnås: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Validitet 

beskrivs som en överrensstämmelse mellan observationer och teorigenerering. Trovärdigheten 

avser hur acceptabel forskarens avspegling av den sociala verklighet som studierats är. För att 

skapa trovärdighet bör respondentvalidering genomföras vilket innebär att det slutgiltiga 

resultatet rapporteras till respondenterna så att de kan bekräfta att forskaren tolkat 

verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). I den aktuella studien genomfördes 

respondentvalidering vilket gjorde att vi kunde säkerställa att vi tolkat verkligheten på rätt sätt 

och på så vis kunnat stärka trovärdigheten i det slutgiltiga resultatet. Överförbarheten syftar 

till hur studiens resultat kan överförras till en annan kontext eller situation. För att säkra 

överförbarheten kan forskarna producera fylliga och täta beskrivningar kring 

forskningsprocessens alla delar.  På så vis kan andra personer avgöra huruvida resultaten kan 

överföras till en annan miljö. Pålitligheten inbegriper ett granskande synsätt vilket betyder att 

forskaren bör säkerställa att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för 

forskningsprocessens alla delar (Bryman, 2011). För att stärka studiens överförbarhet och 

pålitlighet har vi beskrivit alla delar i studien utförligt och samtliga delar är även tydligt 

redovisade, inklusive intervjuguide och kodningsmall. Detta gör att läsaren kan ta del av och 

bedöma kvaliteten i det material som sammanställts. Slutligen syftar konfirmering och äkthet 

till vikten av respondenternas egen röst i arbetet med att producera ett rättvist resultat. 

Forskaren bör, utifrån att det inte går att få någon fullständig objektivitet i kvalitativ 

forskning, söka säkerställa att han eller hon agerat i god tro. Med andra ord skall det vara 

tydligt att forskaren inte låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

forskningsprocessen och det slutgiltiga resultatet (Bryman, 2011). Under forskningsprocessen 

har personliga åsikter och värderingar åsidosatts för att erhålla ett så rättvist resultat som 

möjligt.  

2.8 Etiska reflektioner  

I svensk forskning finns det fyra grundläggande etiska principer som ska följas när man 

genomför ett forskningsprojekt. Principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). För att förhålla oss till dessa har 

vi informerat samtliga intervjupersoner om studiens syfte, att deltagandet är frivillig och att de 

kan avbryta sin medverkan i studien när som helst. Samtycke har inhämtats både från 

verksamhetschef och från samtliga intervjupersoner. Eftersom diskussionen kring asylsökande 
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barn med uppgivenhetssymptom kan vara av känslig art samt för att värna om verksamheterna 

och intervjupersonernas integritet, valde vi att fingera alla namn på verksamheter, orter samt 

intervjupersoner. Enligt Kvale (2009) bör konsekvenserna av en kvalitativ studie bedömas 

dels efter den skada som deltagarna kan lida och dels efter de vetenskapliga fördelarna som 

deltagarna i studien bidrar med. Mot bakgrund till det studerade ämnets känsliga karaktär och 

för att skydda informanterna ansågs namn på orter, verksamheten, befattningar eller på 

intervjupersoner inte vara viktiga för studiens syfte. Slutligen har vi informerat om att allt 

material som genereras under studiens gång endast kommer att användas för studiens ändamål 

och kommer att förstöras efter avslutad undersökning.  

2.9 Metodologiska reflektioner  

En kvalitativ forskningsansats med ett hermeneutisk synsätt ansågs överensstämma med 

undersökningens syfte och frågeställningar eftersom studien i huvudsak söker belysa 

behandlarnas subjektiva perspektiv på fenomenet med uppgivenhetssymptom bland 

asylsökande barn, samt hur de menar att barnen bör behandlas inom den aktuella 

verksamheten. Ett adbuktivt förhållningssätt medför att tidigare forskning och teorier kan ha 

påverkat intervjupersonerna, det insamlade materialet och analysen (Patel & Davidsson, 

2003). Detta fanns med i beräkningarna under hela forskningsprocessens gång för att aktivt 

undvika att undersökningens resultat skulle påverkas negativt. Då fenomenet med 

uppgivenhetssymptom har ansetts kräva många olika förklaringsmodeller (Läkartidningen, 

2010) valdes relevanta teorier och tidigare forskning ut som ansågs kunna skapa en större 

förståelse för det valda problemområdet.   

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram  

 

I Sverige råder det en enighet kring behovet av multifaktoriella förklaringsmodeller vilket 

tyder på att det oftast är flera olika faktorer som påverkar ett barns insjuknande i uppgivenhet. 

Olika faktorer kan även ha varierande betydelse för olika barns insjuknande, däremot 

diskuteras de bakomliggande faktorerna utifrån olika vetenskapliga referensramar 

(Läkartidningen, 2010). Det finns alltså ingen enkel förklaring till varför vissa asylsökande 

barn utvecklar symptom på uppgivenhet och det saknas även en internationell enhetlig 

vedertagen klassificering av symptomen. Vi har valt studiens teoretiska utgångspunkter med 

hänsyn till att barnet är en del i ett familjesystem samt till de skilda sätt som finns för att söka 

förståelse kring fenomenet med uppgivenhetssymtom.  
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3.1 Teorier 

 

3.1.1 Familjeteori – familjen som system 

Under början av 1900-talet förde Ludvig von Bertalanffy fram idén om att komplicerade 

samspel borde uppfattas som helheter eller system hellre än att studera varje del för sig. Med 

system menade han varje helhet som kunde upprätthålla sig själv genom samspelet med alla 

inbördes delar. Enligt Bertalanffy var världen uppbyggd av sådana system som i sin tur bestod 

av fler större system. En kärnfamilj kan genom detta exempel studeras antingen som ett eget 

system eller som ett subsystem inom till exempel släkten. Det signifikanta med idén var att 

systemet inte endast kunde studeras genom delarna utan även helheten. De tankesätt som har 

varit viktiga för arbetet med familjer har utvecklats med utgångspunkt i just Bertalanffys 

bidrag. En familj, ett system, är större än summan av delarna – detta innebär att en familj är 

större än summan av familjemedlemmarna. En familj har sin egen identitet, sin egna 

obeskrivliga och sammansatta målsättning, en egen kultur och har ett eget värde som vi måste 

ta hänsyn till. Det är viktigt att fokusera på samspelet mellan alla element som ingår i 

systemet, detta innebär att studier av kommunikationen sinsemellan familjemedlemmarna 

kommer före studiet av den enskilde individens beteende. Mänskliga system deltar och 

inverkar i ett större samspel, indirekt eller direkt, med alla andra system. Därför behövs en 

förståelse av samspelets olika nivåer där bland annat en bild av familjens unika kultur 

synliggörs. Att förstå familjen som ett system innebär att flera faktorer inverkar samtidigt och 

uppehåller en viss situation. Sambandet mellan två faktorer behöver inte vara avgörande, A 

behöver inte nödvändigtvis leda till B. Bertalanffy ger exemplet att fenomen kan ha ett 

oändligt antal olika samverkande orsaker samtidigt, orsaker som påverkar varandra cirkulärt. I 

detta perspektiv har allt betydelse för allt (Ur Hårtveit och Jensen, 2005). 

3.1.2 Coping  

Människans förmåga att bemästra att leva med osäkerhet, ovisshet, och oro utan förtvivlan 

och utan att tappa hoppet brukar benämnas som människans copingförmåga. På svenska 

översätts det till bemästringsförmåga. Begreppet coping innefattar alla krafter eller 

ansträngningar som en människa andvänder sig av för att klara av, tolerera eller minska yttre 

och inre krav samt bemästra de konflikter som kan uppstå mellan yttre och inre krav. Coping 

handlar följaktligen om en människas förmåga att hantera psykologisk stress. En individ som 

har en god copingförmåga kan hantera situationen som den verkligen är. Individens 

bemästrande av olika händelser sker både genom att man påverkar omgivningen och sitt eget 
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sätt att tolka olika händelser och livssituationer. Copingförmågan är fundamental för hur stort 

funktionsbortfallet blir vid skada, sjukdom eller vid olika trauman. En individs sätt att förhålla 

sig till en viss situation beskrivs genom två processer, omvandling och anpassning. 

Omvandling (assimilation) handlar om individens sätt att förändra vissa omständigheter i 

syfte att de ska passa in i individens egna önskemål om hur livet ska utformas. Anpassning 

(ackommodation) handlar i sin tur om hur individen ändrar önskemålen i syfte att de ska passa 

in i de gällande omständigheterna som individen befinner sig i. Då individens livssituation 

inte går att ändra på så är anpassning den enda möjligheten för individen för att ska kunna 

bibehålla hälsan (Brattberg, 2008).  

För att kunna anpassa sig till en ny livsituation krävs det att individen lyckas 

med att förändra det gamla tankesättet genom att applicera den nya kunskapen som finns 

tillgänglig för individen. Sammanbrott för individen sker när det krävs mer anpassning än 

individen klarar av. Positiv coping innebär en förmåga att värdesätta tillgångarna mer än att 

sörja förlusterna. Detta möjliggör en anpassning för individen och ökar individens 

spelutrymme. Stress är en okontrollerbar, ofta oberäknelig och negativ laddad erfarenhet som 

aktiveras av att yttre och inre faktorer som samverkar med varandra. Stress kan sätta en 

individ ur balans. Hur bra en individ lyckas med coping av en situation avgör om en 

påfrestande händelse kommer att leda till ångest, depression och psykosomatiska symtom, 

eller till mänskligt tillväxt och mognad. Enligt framstående coping-forskare definieras själva 

bemästringen som kognitiva (tankemässiga) och beteendemässiga ansträngningar för att 

hantera yttre och inre krav som överstiger individens förmåga. Människor som drabbas av 

trauman försöker bemöta, bemästra och anpassa sig såväl till yttre och inre hot och stress. När 

det sker medvetet hos individen så benämns det som aktiv coping. Ofta handlar det dock om 

omedvetna mekanismer, det vill säga passiv coping, där försvar är en automatisk 

säkerhetsmekanism som syftar till att skydda individen från ångest och allvarliga psykiska 

åkommor.  Aktiv coping innebär ett flexibelt, ändamålsenligt, verklighetsanpassat och 

framåtriktat beteende.  Här har individen ett konstruktivt tankemönster (problemlösning, 

positivt tänkande) och söker eliminera/minska den stressande händelsen. Passiv coping är 

istället destruktiv (undvikande, katastroftänkande) och individen söker förtränga den 

stressande händelsen (Brattberg, 2008).  

En människas copingförmåga anläggs i bardomen. Det är en människas 

copingförmåga som avgör huruvida denne kan bearbeta eller återhämta sig från traumatiska 

händelser. Det är först när individen hamnar i en påfrestande situation som copingförmågan 

verkligen sätts på prov. Människor med god copingförmåga klarar av att bearbeta och 
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bemästra situationen som den verkligen är även om individen aldrig har upplevt situationen 

tidigare. De individer som klarar av en kris har generellt bättre copingförmåga än de som 

misslyckats med detta. De har under åren skaffat sig en verktygslåda för att kunna bearbeta/ 

bemästra oväntade händelser. Den viktigaste faktorn är att individen har en aktiv 

problemlösningsförmåga även om denne ställs inför ett problem. Copingförmågan försämras 

drastiskt av stress, liksom att stressen försämras av dålig copingförmåga. Tidigare 

erfarenheter av liknade traumatiska händelser kan ha stor betydelse för hur individen hanterar 

svårigheter. Copingresurser delas in i yttre och inre resurser. Inre copingresurser handlar om 

personlighetsfaktorer, t.ex. självtillit, självkänsla, känsla av att tillhöra en grupp, energi, 

personlig kontroll, förmåga att se positivt på problematiska situationer, samt god 

problemlösning. Pessimism, känslor av hopplöshet, ångest och dåligt självförtroende 

försämrar förmågan till coping. Yttre copingresurser är t.ex. materiella tillgångar, socialt 

nätverk, ekonomi, levnadsstandard och tillgång till tid. Den individ som saknar inre 

copingresurser behöver hjälp av yttre copingresurser i form av stöd och behandling i olika 

former (Brattberg, 2008).  

  

3.2 Tidigare forskning 

 

3.2.1 Uppgivenhetssymptom  

Asylsökande barn som har uppvisat symptom på uppgivenhet har i Svensk forskning ofta 

förklarats med hjälp av termen depressiv devitalisering. Termen infördes i den medicinska 

litteraturen år 2004 av läkaren och barnpsykiatrikern Bodegård. Tillståndet är livshotande 

eftersom barnen ofta förlorar många viktiga kroppsfunktioner (Lyngå Von Folsach & 

Montgomery, 2006). I Bodegårds studie vård av barn med uppgivenhetssymptom – En 

belysning av behandlingens utformning utifrån erfarenheten av vården av 22 asylsökande 

barn vid Barnavdelningen Eugenia (2006) behandlades och undersöktes 22 asylsökande barn 

med uppgivenhetssymptom. Majoriteten av de insjuknade barnen har flytt med sina familjer 

ifrån centralasiatiska- före detta sovjetrepubliker och forna Jugoslavien. Sjukdomsbilden kan 

variera från passivitet med anorexi, uppgivenhet och kontaktstörning till medvetslösa tillstånd 

som i sin tur kan leda till bortfall viktiga kroppsfunktioner (utom de basalt vitala). Barnet 

vägrar ofta äta, dricka, gå, prata, sköta sin hygien, gå på toaletten samt att de drar sig undan 

socialt. Bodegård menar att det funktionsbortfall som uppstår vid symtom på uppgivenhet inte 

kan förklaras av bakomliggande somatisk sjukdom. Studiens resultat talar för att uppgivenhet 

bottnar i en stressreaktion av typen depression-withdrawal (djup depression med ett 
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tillbakadragande av kroppsliga funktioner) och anses vara nästintill identiskt med PRS. PRS 

är ett ovanligt traumatiskt stresstillstånd som ofta blir kroniskt hos barn som lever ett liv i 

osäkerhet, hjälplöshet och oförutsägbarhet. I studien gjordes ett viktigt fynd: de flesta barnen 

var traumatiserade av svåra upplevelser förknippade med de händelser som tvingat familjen 

att fly från hemlandet. Här lyfter Bodegård att asylsökandes hälsa är relaterad till långvarig 

väntan och osäkerhet i asylprocessen men att själva insjuknandet inte enkelt kan korreleras till 

väntetid eller till besked om avslag. Ändå var erhållandet av PUT i den aktuella studien av 

stor betydelse för att behandlingen över huvudtaget skall kunna tas emot och ge någon verkan. 

Mycket talar för att erfarenheter av traumatiska upplevelser och familjens bakgrund kan ha 

stor betydelse för utvecklandet av uppgivenhetssymptom, och även för i vilken hastighet 

barnet insjuknar. Författaren menar att det inte går att utesluta att asylprocessen i sig kan ha 

en re-traumatiserande effekt på redan hårt belastade människor i kris.  

Sammanfattningsvis pekar studien på att de allvarliga och långvariga 

devitaliseringstillstånd som uppstått under epidemiliknande förhållanden och som även har 

bestått efter PUT omöjligen kan förklaras med simulering eller intoxikationer. I SOU 

(2006:114) lyfts Bodegårds resonemang att uppgivenhetssymptom knappt har existerat före 

2000-talet mot bakgrund till att det har saknats kliniska observationer av fenomenet i både 

nationell och internationell forskning. Bodegård menar att devitaliseringsdepression lär vara 

vanligast förekommande bland barn i asylsökande familjer. Till detta har han två möjliga 

förklaringar: brist på intresse och okunnighet bland forskarna om det psykosociala 

hälsotillståndet hos asylsökande och migrationsbyråkratins negativa inverkan på barnets 

hälsa. Efter att ha funnit likheter mellan uppgivenhetsymptom och PRS etablerades kontakt 

med ledande nationella experter i ämnet. I den internationella studien Children with pervasive 

refusal, Archives of Diseases in Childhood (B. Lask, C. Britten, L.Kroll, J. Magagna och M. 

Tranter, 1991) genomförs kliniska studier av fyra flickor mellan 9 och 14 år som uppvisat 

svåra psykiska störningar och som befann sig i ett livshotande tillstånd karakteriserat av 

allvarlig inåtvändhet och en djup vägran att äta, dricka, tala, gå, sköta om sin personliga 

hygien. Barnen uttryckte sin vägran genom skrik, kraftigt fysiskt motstånd, neka 

tvångsmatning, slutade prata samt uttalad suicidbenägenhet. Det psykologiska tillståndet var 

så komplext att det skilde sig markant från tidigare kända psykiatriska symptom och inget av 

fallen kunde härledas till organiska sjukdomar. Den hypotes som utarbetades var att barnen 

själva hade valt att försätta sig i detta tillstånd som en slutgiltig flykt av en outhärdlig 

livssituation. PRS kan även vara en reaktion på känslan av att vara i en okontrollerbar och 
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hopplös situation, till exempel efter förlust av nära anhöriga, konflikter samt att befinna sig i 

exil och migrationsprocess.  

 

3.2.2 Asylexistensens villkor 

Att tvingas fly från sitt hemland kan ses som en krisreaktion; både psykologiska reaktioner 

och symptom kan uppstå. Hela familjen påverkas av det som hänt och det kan vara svårt att ge 

upp sorgen som kapslas in mer och mer. Barnen har ofta gjort stora förluster: förlorat nära 

anhöriga, sin trygga vardag och sina vänner. Kanske har barnen varit vittne till att en eller 

båda förädlarna tillfångatagits och torterats, eller till och med själv blivit utsatt för övergrepp. 

Barnen har oavsett förhållanden mest troligt upplevt sina föräldrars maktlöshet, vilket kanske 

är den största förlusten av dem alla? Mottagandet i Sverige är också osäkert, vilket inte gör 

saken bättre (Löwén, 2005). Att leva under flykt, i exil, innebär sorg. Sorgen kan delas in i 

fyra perspektiv: 1) en förlust av det sociala nätverket som kan innebära att man gått miste om 

det stöd och den glädje man delade med människor i hemlandet 2) förlust av den sociala 

identiteten som kan innebära ett ”fall på den sociala stegen”, det vill säga att man gått från att 

tillhöra en viss profession till att enbart vara ”flykting” 3) förlust av den politiska kampen som 

kanske varit familjens röda tråd i livet kan medföra ett tomrum och en känsla av misslyckande 

samt 4) känslan av att inte ha någon framtid – väskorna är alltid packade, den eventuella 

drömmen om att återvända är allt annat än självklar och livet präglas av en känsla att ”alltid 

vara på väg” (Angel & Hjern, 2008).  

För asylsökande barn står familjen ofta för den sociala tryggheten, inte som i 

Sverige de sociala institutionerna. Detta kan medföra problem då den vuxne i exilen blir 

utsatt, beroende och degraderad. De lite äldre barnen förlorar förutom familjen och anhöriga 

en social identitet – den självklara platsen i skolan, familjen, i vardagen och på fritiden. 

Exilen innebär en konfrontation med ett nytt land och detta brukar beskrivas i kristermer. 

Krisförloppet varierar från individ till individ, men det finns ändå vissa grunddrag. I Bustos 

och Ramos-Ruggiero krismodell beskrivs flyktingkrisen utifrån sex perioder. För den vuxne 

karaktäriseras den första perioden av en lättnad att ha undkommit hotet, och för barnet ofta 

känslor av sorg (en sorgeprocess startar). Barnets ålder är av stor betydelse då det kommer till 

hur barnet accepterat motivet till flykten både känslomässigt och intellektuellt. Den andra 

perioden innebär ofta ett uppvaknande. Samhälleliga krav blir tydliga liksom oförmågan att 

komma till rätta med dem. Ofta uppstår ett ”tunnelperspektiv” där det nya kritiseras och det 

gamla förhärligas. Känslan av hjälplöshet hotar och ökar i takt med att 

kommunikationsproblem och koncentrationssvårigheter uppstår. Den tredje perioden 
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karaktäriseras av desillusionering (en form av besvikelse) över att inse sina begränsningar. 

Det kan handla om att språkutvecklingen går långsamt och att man fortfarande uttrycker sig 

som en 3-åring. Efter en tid med denna erfarenhet kan individen till och med betrakta sig som 

otillräcklig, obegåvad och hopplös. Den fjärde perioden rör en vändpunkt där flyktingen 

antingen fastnat i stagnation (fast i gamla minnen, icke-acceptans gentemot det nya etc.) eller 

tar sats in i det nya samhället. I den femte perioden börjar flyktingen få fotfäste i det svenska 

samhället och det uppstår en form av balans mellan det gamla och det nya. Här kan drömmen 

om återvändandet hämmas av förståelsen av barnens anpassning. Den sjätte och sista perioden 

berör integration, det vill säga förmågan att kunna älska sitt nya land utan att mista kärleken 

till det gamla livet. Detta är ofta väldigt svårt och hänger ihop med många faktorer såsom 

ålder, tidpunkt för flykt, och vilken social mening individen funnit i det nya samhället (Angel 

& Hjern, 2008).  

 

3.2.3 Post Traumatic Stress Disorder och föräldraskap  

Det finns mycket skrivet i litteraturen kring människors psykiska besvär som uppkommit efter 

att de varit med om olika slags extrema upplevelser. Mycket har handlat om vilka effekter 

som krigets fasor haft för det psykiska måendet bland soldater. Men sedan andra världskriget 

har det också kommit beskrivningar av människors psykiska mående efter att de har upplevt 

koncentrationsläger, atombomber, våldtäkter, naturkatastrofer och tortyr. En förutsättning för 

att en människa ska kunna diagnostiseras med Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) är att 

den drabbade har varit utsatt för en plötslig, oväntad händelse som oftast innebär livsfara för 

individen eller närstående person och som får den drabbade individen att känna en 

överväldigad hjälplöshet, ett psykiskt trauma. Att bevittna när ens familj misshandlas, dödas 

eller arresteras eller att själv utsättas för övergrepp är några exempel på psykiska 

traumatiserande upplevelser som är vanligt bland flyktingar. Många föräldrar lider av 

psykiska besvär efter att de har varit med om extrema trauman. Detta kan påverka relationen 

till barnen i stor grad och kan i sin tur resultera i att barnenes utveckling hämmas. Ofta 

upplever föräldrarna själva sina svårigheter i föräldraskapet eftersom detta utgör stor 

frustration bland föräldrar som lider av PTSD (Angel & Hjern, 2008). 

Symtom på PTSD kan visa sig i form av depressivitet och ”känslomässig 

stumhet” vilket kan påverka alla sociala relationer. Andra symtom hos föräldrarna aktiveras i 

olika faser av barnens utveckling. Spädbarnsperioden kan vara väldigt svår för traumatiserade 

föräldrar. De korta sömnperioderna blir extremt påfrestande hos föräldrar som lider av PTSD 

då mardrömar blandas med barnskrik. Barnets skrik kan associeras till smärtsamma minnen 
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från krig och tortyr. Svårt traumatiserade föräldrar lever oftast kvar i minnet av den gamla 

smärtsamma miljön och det kan bli svårt att knyta an till sitt barn eftersom de gamla minerna 

skapar en barriär. Att sätta gränser för sina barn är svårt för den som brottas med starka 

aggressiva impulser. Ibland blir gränssättning för dessa föräldrar alltför aggressiv vilket kan 

innebära att de skrämmer barnet. Det är vanligare är att föräldrarna låter bli att sätta gränser 

för att undvika att släppa fram den inneboende ilskan som de är rädd att inte kunna 

kontrollera. I exilen får barnen ofta en viktig roll i familjens liv. Barnen ses som familjens 

framtid och det är detta som skapar mening för familjen. All denna positiva uppmärksamhet 

på barnen kan givetvis vara bra för att skapa tro och hopp, men ibland kan det dock vara en 

tung börda för barnet att kunna leva upp till dessa förväntningar. Om barnet misslyckas med 

detta så blir föräldrarna helt förkrossade och tappar meningen med livet (Angel & Hjern, 

2008).   

 

Teorierna kring uppgivenhetssymptom, asylexistensens villkor, familjen som system, PTSD 

och föräldraskap och coping kommer att diskuteras ingående i studiens analysdel.  

 

3.3 Teorireflektion 

Göran Bodegårds och Bryan Lasks teorier kring fenomenet med uppgivenhetssymptom 

inrymmer både likheter och skillnader. Det teorierna har gemensamt är att de ger en tydlig 

och omfattande bild av vad uppgivenhetssymtom är och vad tillståndet kan bero på. Vidare 

kan tillståndet inte härledas till någon bakomliggande somatisk sjukdom utan är kopplat till 

multifaktoriella orsaker såsom traumatisering, familjens bakgrund, psykisk ohälsa hos 

föräldrar, asylprocess, etc. (Bodegård, 2006 & B. Lask, C. Britten, L. Kroll, J. Magagna och 

M. Tranter, 1991). Bodegårds begrepp Depressiv divitalisering och Lasks beskrivning av det 

psykologiska tillståndet PRS skulle var och en för sig men framförallt gemensamt kunna ge 

en mer mångfacetterad bild av olika förklaringsmodeller om uppkomsten och utvecklingen av 

uppgivenhetssymptom. Den svaghet som kan skönjas i Lasks resonemang kring PRS är att 

hans studier endast fokuserat barn i allmänhet och inte på gruppen asylsökande barn.   

Asylexistensens villkor - Utsattheten, sorgen och förlusten av tillhörighet som 

föräldrar och barn kan uppleva när de tvingas fly från sitt hemland kan hjälpa oss att förstå 

uppkomsten av uppgivenhet bland asylsökande barn i Sverige. Bustos och Ramos-Ruggiero 

krismodell ger ut utförlig bild av den process flyktingen genomgår från att fly sitt hemland till 

att integreras i det nya landet (Angel & Hjern, 2008). Då tidigare forskning (Läkartidningen, 

2010) har visat att uppgivenhetssymptom inte kan förklaras utifrån ett enda perspektiv kan 
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denna teori endast uttala sig om asylexistensens betydelse för utvecklandet av 

uppgivenhetssymptom.  

Teorin kring PTSD och föräldraskap ger en bra bild av föräldrarnas bristande 

omsorgsförmåga då traumatiseringen skapar en barriär mellan barn och föräldrar. Då 

föräldrarna inte lyckas sörja för barnets behov riskerar barnet att hämmas i sin utveckling, och 

föräldrarnas traumatisering och psykiska ohälsa kan även överföras till barnet (Angel & 

Hjern, 2008). Teorin kan endast ge en förklaring till vissa delar av individens utvecklande av 

uppgivenhetssymptom. Det som inte kan förklaras är specifikt individuella faktorer som 

exempelvis förmågan att hantera stress.  

Att se familjen som ett system är ett bra sätt om man vill studera familjen som en levande 

organism där alla delar är lika viktiga. En familj, ett system, är större än summan av delarna – 

detta innebär att en familj är större än summan av familjemedlemmarna (Hårtveit och Jensen, 

2005). Det är med andra ord viktigt att studera familjen som helhet för att kunna få en 

förståelse om hur systemet fungerar. Teorins styrka anser vi även är dess svaghet – eftersom 

teorin fokuserar på att se familjen som ett system och att flera faktorer kan ha inverkan på 

familjesystemet gör att individperspektivet kan komma i skymundan. Det som är speciellt 

med individen står med andra ord inte i fokus. 

  Brattbergs (2008) coping-teori ger en god förklaring till hur människor på 

individnivå hanterar stress eller i en svår situation lyckas behålla hoppet. Vidare belyser teorin 

varför vissa människor inte klarar av att bemästra sina uppleveler av trauma. Teorin går 

däremot inte in på är de multifaktoriella orsaker som kan ligga bakom utvecklandet av 

uppgivenhetssymptom, detta kan till exempel röra familjens bakgrund, familjedynamik och 

föräldrarnas omsorgsförmåga.  
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Kapitel 4. Resultat 

  

4.1 Redovisning av intervjuer 

Nedan presenteras empirin från intervjuerna som genererade sex kategorier. Samtliga 

kategorier kommer styrkas med exempel på citat och koder som nedan presenteras i kursiv 

stil. Kategorierna är: definition och symptombild, kulturbetingelser, migration- och 

asylprocess, familjens betydelse, behandlingsarbete och den allmänna synen på fenomenet.  

 

4. 1.1 Definition och symptombild 

Enligt intervjupersonerna är uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn ett komplext 

fenomen som kräver multipla förklaringsmodeller. Vidare saknas en enhetlig diagnos för att 

fastställa vad uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn är, däremot finns det en 3-gradig 

skala som definierar symptomen hos de insjuknade barnen och som synliggör deras 

psykiatriska och medicinska vårdbehov. De utgår även från kliniska symptom vilka inrymmer 

bland annat traumatiska upplevelser, asylprocess, social tillbakadragenhet och olika tillstånd 

av vägran. Detta innebär att barnet backar allt mer i den personliga livsföringen vilket kan 

visa sig genom att barnet vägrar gå till skolan, äta, prata, röra på sig, sköta sin personliga 

hygien och föräldrarna blir till slut barnets hjälpjag eftersom de måste sörja för barnets 

samtliga behov.  

 

Barn som befinner sig i ett tillstånd av uppgivenhet inryms under det sista steget i 

bedömningsmodellen. Tillståndet är mycket kritiskt och karaktäriseras av total avstängdhet. 

Barnen har ofta slutna ögon, rörligheten är kraftigt nedsatt, de är ofta sängliggande och 

möjligheten att respondera på sin omgivning är mycket begränsad. Detta medför ofta att 

barnet blir rullstolsbunden redan i den inledande kontakten med primärvården. De 

allvarligaste fallen av uppgivenhet där barnet vägrar att äta kan sondmatning vara 

livsnödvändig.  Nedan presenteras citat som styrker ovanstående resonemang. 

 

”… flera olika förklaringsmodeller behövs många gånger samtidigt när man ska ringa in ett 

fenomen som är så pass komplext som med apatiska barn” (komplext fenomen, multipla 

förklaringsmodeller). 

”… vi jobbar utifrån de kliniska symtomen /…/ de en likaratad problembild som trauma, 

asylsituationen och sen att de backar, backar i förmågor, slutar att prata och äta och före det 
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så slutar de att gå i skolan och slutar att delta i ett socialt sammanhang och backar mer och 

mer. (kliniska symptom, backar allt mer, tillstånd av vägran, social tillbakadragenhet) 

”Vi har en 3 gradig skala som vi använder oss av för att definiera symptom hos barnen, när 

de befinner sig i det tredje steget så är de helt uppgivna och inte kontakt bara, de kan inte ta 

hand om sig själva på något vis, de är djupt in i vägran, det blir matade och kan inte gå på 

toa själv och behöver blöjor” (3-gradig skala, tillstånd av vägran) 

 

4.1.2 Migration- och asylprocessen 

I intervjuerna framkom att migration- och asylprocessen spelar en viktig roll i barnets 

utveckling av uppgivenhetssymptom. Inom psykiatrin är asylprocessens inverkan på 

människor ett välkänt fenomen. För många familjer som har tvingast att välja ett liv i exil har 

landsflykten inneburit en sista utväg från en olöslig livsituation i hemlandet. Familjen har 

genom flykten förlorat den grundtrygghet som de hade tidigare i hemlandet och vardagen 

präglas av minnen av traumatiska upplevelser och psykisk stark stress. Citatet nedan är ett 

exempel på resonemanget: 

”… att ha så mycket trauman med sig i bagaget /…/ upplevelser av bevittnat våld, tortyr, 

nedsättande, våldtäkter och många gånger så bär ju barnet /…/ de är vittnen till vad deras 

mammor och systrar varit utsatta för, män och bröder har blivit misshandlade /…/ det här 

traumat är att man aldrig kunnat skydda sig emot” (traumatiska upplevelser, olöslig 

livsituation, exil). 

”… helt klart spelar ju asylprocessen roll, det vore naivt att inte tänka så, för inom psykiatrin 

är det ett välkänt fenomen” (asylprocessen, välkänt fenomen).   

När familjerna som lever ett liv i exil når det nya landet och söker om uppehållstillstånd 

(PUT) då är drömmen om att få börja om på nytt stark. Men asylprocessen är ofta långdragen 

och tiden av väntan kan innebära att familjerna slits mellan hopp och förtvivlan. Tanken på att 

återvända är ofta extremt otänkbar och kan skapa en kraftig känsla av dödsskräck. När 

familjerna får avslag på asylansökan stängs alla utvägar och väcker ofta tidigare traumatiska 

upplevelser till liv. Det som kan hända då är att familjen hamnar i ett psykiskt outhärdligt 

tillstånd och det blir svårt att härbergera asylprocessen. Vidare framkom det i intervjuerna att 

betydelsen av avslag är stor. Många barn utvecklar symptom på uppgivenhet redan vid det 

första avvisningsbeslutet. En intressant aspekt som framkom kring asylprocessens inverkan i 
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utvecklandet av symptom på uppgivenhet var att kvotflyktingar sällan insjuknar mot bakgrund 

till att de inte genomgår en uppslitande asylprocess. Citaten nedan styrker resonemanget: 

 

”… många blir ju sjuka under processen eller att tillståndet förvärras eller bibehålls för att 

själva asylsituationen är ett omöjligt mellanrum mellan det hemska som inte gick att 

återvända till och den framtid som ännu inte finns. Man är i någon gränsstation eller någon 

mellanstation i livet, det liv som levdes förr och det som man hoppas ska kunna få leva senare 

/…/ Jag är i ett väntrum, både dödens och livets väntrum samtidigt. Här har de möjliga 

utvägarna stängts både för barnet och för föräldrarna” (asylprocess, dödsskräck, 

traumatiska upplevelser, liv i exil).   

 

”… man ju säga så här med apatiska barn det startar ofta det vid första avslaget, då börjar 

något av barnen att insjukna. Efter första avslaget, det är ofta så. (betydelsen av avslag)  

 

4.1.3 Familjens betydelse 

Under intervjutillfällena framkom att utvecklandet av uppgivenhetssymptom till stor del 

grundar sig i en familjeproblematik. Resonomenget bland intervjupersonerna genomsyrades 

av att barnet måste ses i sin kontext, vilket innebär att föräldrarnas situation och 

familjesystemet måste ses i sitt fullständiga sammanhang. Att familjen har så fundamental 

betydelse för uppkomsten av uppgivenhet bland asylsökande barn belystes särskilt i 

jämförelsen med ensamkommande flykting barn- och ungdomars situation och hälsa. Enligt 

intervjupersonerna så har ensamkommande flykting barn- och ungdomar aldrig gått så långt 

in i en depression att de har utvecklat symptom på uppgivenhet. Detta kan förklaras med att 

barn får vara barn. De får på boendet vila från den uppslitande asylprocessen och även vara 

omgivna av resursstarka vuxna som kan härbergera deras mående. Nedan presenteras några 

citat som speglar resonemanget ovan: 

 

”Jag tänker familjen som sammanhang, trauman som kan vara både enskilda och 

gemensamma och man har i varje fall familjesystemet /…/ Så det går inte att se barnet utan 

att se föräldrarnas situation” (familjeproblematik, kontext, familjesystem).  

 

”… När barnet bor på ett boende så finns det mer resursstarka vuxna som kan hantera 

barnets mående på ett bättre sätt än när de bor med sin familj, där föräldrarna många gånger 

har ett eget dåligt mående” (familjeproblematik, resursstarka vuxna, härbergera) 
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Barn i asylsökande familjer är å andra sidan hänvisade till hur föräldrarna hanterar sin 

situation. Föräldrarna lever ofta i en ständig oro för vad som kommer att ske i framtiden och 

håller sig ideligen ajour kring utvecklingen i hemlandet. Detta tillsammans med en väldigt 

trångbodd boendesituation medför att även barnet blandas in i vuxenprat och blir på så vis 

delaktig i familjens problematik. Barnet lever i en ständig rädsla över vad som kan inträffa i 

fall familjen måste återvända till hemlandet, och har heller ingen fristad i hemmet. Familjen 

kan således både vara stark och sammanhållen men samtidigt väldigt destruktiv. 

Nedanstående citat exemplifierar barnet situation:  

”… det var föräldrarna som kämpade hela tiden med den här oron vad som ska hända, tänk 

om vi måste tillbaka, de var väldigt uppdaterade vid tv och hade alla kanalerna, här är det 

krig och där har det släppts en bomb och det. De var hela tiden kvar i det som hade varit och 

rädslan att måsta återvända, då kommer det här att hända och pappa kommer hamna i 

fängelse, och mitt i det här så finns ju de här barnen” (familjeproblematik, vuxenprat, 

delaktighet).  

Vidare under intervjuerna framkom det att föräldrarna ofta lider av psykisk ohälsa på grund av 

den starka stress som familjen lever under. Även asylsökande barn lider generellt av dålig 

psykisk hälsa. Föräldrarnas mående kan ha en negativ inverkan på omsorgsförmågan och 

genom detta uppstår svårigheter att hantera barnets mående och sörja för barnets behov. I de 

fall föräldrarna mår bra psykiskt så är risken för att barnet ska utveckla symptom på 

uppgivenhet väldigt liten. Då barnet befinner sig mitt i familjens kaos så blir det lyhört för sin 

omgivning och i många fall symptombärare av familjens stress och frustration. På detta sätt 

kan familjens livssituation och föräldrarnas mående avspeglas direkt på barnet. Då barnet inte 

kan vända sig till sin förälder för att få hjälp med att hantera känslan av en hopplös situation 

kan det hamna i en freeze situation.  Här stelnar barnet till och blir passivt och alla utvägar är 

stängda. Nedan två citat som stödjer resonemanget: 

 

”… föräldrar som är i egen kris, har psykiskt ohälsa eller sjukdom /…/ har inte förmåga och 

är avstängd i ansiktsuttryck, orkar inte vara i respons till sina barns signaler /…/ tillslut så 

går det inte längre och där tror jag apatin träder in” (familjeproblematik, psykisk ohälsa, 

avspegling, lyhördhet, symptombärare). 

 

”Mår föräldrarna bra så är sannolikheten att barn ska insjukna mycket liten” (psykisk hälsa, 

psykisk ohälsa) 
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Vidare lyfte intervjupersonerna att barn i flyktingfamiljer har olika sätt att hantera familjens 

flykting- och asylsituation. Förklaringar till detta kan vara individuella faktorer hos barnet 

såsom tidigare psykiatrisk problematik, individuell sårbarhet och barnets 

bemästringsförmåga. Tillvaron i uppgivenhet kan förvärras om barnet sedan tidigare har en 

psykiatrisk problematik. Vissa barn har visat tecken på begåvningsproblematik och vissa 

autistiska drag. Alla barn tycks bära med sig ett individuellt sätt att hantera/bemästra 

problematiska livssituationer och traumatiska upplevelser. Symptom på uppgivenhet tycks 

inträda när barnet inte längre finner några strategier att bemästra en olöslig livssituation. 

Citaten nedan förtydligar ovan resonemang: 

 

”… apatin tycks inträda när adaptiva funktionella strategier för psykisk anpassning inte 

längre finns, alltså det finns ingen möjlighet att hitta de adaptiva funktionella mönstren eller 

strategierna för att klara av situationen /…/ Man kan inte bemästra, det är egentligen en 

omöjlig situation” (individuell sårbarhet, bemästringsförmåga) 

 

4.1.4 Kulturbetingelser 

Intervjupersonerna belyste även att fenomenet med uppgivenhetssymptom bland asylsökande 

barn är kulturellt betingat. Majoriteten av de barn som insjuknat i uppgivenhet kommer i 

huvudsak ursprungligen från forna Jugoslavien och forna Sovjetunionen. Individer som 

kommer från dessa länder anses oftast inte ha några asylskäl på grund av att skyddsbehovet 

inte är nog stort. Ett sätt att förklara varför barn i familjer med ett specifikt etniskt ursprung 

utvecklar symptom på uppgivenhet är att kulturen i dessa länder bygger på att familjen ska 

vara sammanhållen. I Sverige tycks vi vara mer individfokuserade där var och en har större 

handslingsutrymme. Citatet nedan exemplifierar resonemanget: 

 

”… olika kulturella sammanhang tänker jag att jämfört med Sverige så är det väldigt olika 

bakgrund och gruppen är tydligare på ett sätt de hör till gruppen familjen och där hänger 

mycket ihop till förädlarnas kultur, lite oförsiktigt utryckt så är det kulturellt betingat” 

(kulturellt betingat, specifikt etniskt ursprung)  

 

”… I stort sett alla familjer där barnen fick de här symptomen de kom ju från sådana länder 

där man inte har några asylskäl” (specifikt etniskt ursprung, asylskäl) 
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Sättet att kommunicera och dela känslor inom familjen kan även vara kulturellt betingat. 

Barns behov av att prata med sina föräldrar kan försummas på grund av den kulturella kontext 

som familjen lever i. Som tidigare nämnt involveras barnet ofta i familjens olösliga 

livssituation, men möjligheten att få prata/berätta om enskilda trauman kan försummas på 

grund av att kulturen inte tillåter att man delar individuella upplevelser av exempelvis 

trauman. Nedan ett citat som styrker resonemanget: 

 

”… jag möter en familj nu som kommer ifrån en kultur som inte pratar om känslor med 

varandra, där föräldrarna inte vet vilka trauman som barnen har upplevt, många kulturer har 

den uppfattningen att om de inte pratar om det så har det inte hänt, barnet har många gånger 

behov att prata med sina föräldrar men de vågar inte på grund av kulturen” (kulturellt 

betingat, kommunicera)  

En intressant observation under intervjutillfällena var att afrikanska familjer sällan söker 

barnpsykiatrisk vård mot bakgrund till att de inte har sådana behov. Detta resonemang kan 

enligt intervjupersonerna tydliggöra att fenomenet med uppgivenhetssymptom är kulturellt 

betingat eftersom inga fall av uppgivenhetssymptom har påträffats hos afrikanska barn. 

Afrikanska familjer kommer många gånger från krigshärjade delar av Afrika vilket innebär att 

även dessa barn har upplevt traumatiska upplevelser och som skulle kunna ligga till grund för 

utveckling av symptom på uppgivenhet. Att afrikanska barn inte insjuknar menar 

intervjupersonerna kan bero på att de barnen inte i lika stor utsträckning som barn i 

europeiska familjer blir bärare av familjens smärta. Detta kan spegla en skillnad i 

familjekulturen där barn i Afrika oftare ses som en egen individ än i barn i Europa där fokus 

instället ligger på familjen. Nedan ett exempel på resonemanget: 

  

”… barnen från Europa blir bärare av familjens problem i större utstäckning än de från 

Afrika, de blir en bärare av familjens stress och frustration och framförallt förädlarnas 

situation speglas tillbaka på barnet /…/ det kan nog bero på skillnaden i familjekulturen, 

familjer från Afrika kanske mer är individ fokuserad och fokus ligger på en själv i större 

utsträckning än på familjen” (kulturellt betingat, bärare av familjens smärta)  

Vidare framkom att det är oftast det äldsta barnet som utvecklar symptom på uppgivenhet. 

Som förklaring till detta fenomen menade intervjupersonerna att det äldsta barnet har hunnit 

vara med om mest både från hemlandet, flykten samt har ett större ansvarstagande gentemot 

familjen. Vidare har det äldsta barnet utvecklats längre i sin kognitiva utveckling vilket 
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innebär att barnets förmåga att förstå vad familjen har upplevt är större. Nedan ett citat som 

förtydligar ovanstående resonemang: 

 

” … kulturen spelar roll i detta, att man skall offra sig själv för familjens skull, jag tror 

många gånger att den äldste tar sitt ansvar så de yngre syskonen slipper detta ansvar, det är 

min känsla, jag tror mycket på att det är ett ansvar som de väljer att ta” (ansvarstagande) 

 

4.1.5 Behandlingsarbete 

Under intervjuerna framkom det att till skillnad från många andra BUP-mottagningar i 

Sverige så tas asylsökande barn och deras familjer emot av ett handplockat team som under 

många år byggt upp en gedigen kompetens kring målgruppen. Vidare är öppenvård den 

arbetsform som har visats sig ge bäst resultat. Hospitalisering tycks förvärra situationen för 

hela familjen. Detta synsätt på behandlingsarbetet har växt fram ur tidigare erfarenheter av att 

föräldrar tas ifrån omsorgsförmågan i och med att barnet vårdas inom slutenvård och att 

barnets tillstånd successivt förvärrades. Detta ledde ofta till att mamman, som ofta var hos 

barnet, sjönk in i ett allt mer depressivt tillstånd. Pappan fick i och med detta ta över ansvaret 

över familjen vilket var en roll han inte var van vid, och övriga barn i familjen mådde allt 

sämre. Nedan ett exemplifierande citat över resonemanget: 

 

”… föräldrarna som fanns på avdelningen, ofta mamman, hon blev försämrad /…/ hon 

slutade i takt med det att ta hand om sitt barn för hon överlät det här till personal /…/ vi 

splittrade upp familjer under ganska lång tid. Pappan som fanns hemma med de andra 

barnen det var inte hans roll, det var inte den rollen han var van vid” (hospitalisering, 

depressivt tillstånd) 

  

Intervjupersonerna är eniga om att verksamheten arbetar i huvudsak med familje- och 

föräldrastöd och att medicinering inte ska användas. Då familjen får återgå till hemmet och 

sin vardag kan arbetet istället för att behandla somatisk sjukdom fokusera på att motivera och 

stötta familjen i sin helhet. Den aktuella verksamheten var tidig med att arbeta med 

asylsökande barn med uppgivenhetssymptom i öppenvården, och detta unika arbetssätt bidrog 

till en utveckling av liknande verksamheter runt om i landet. Mycket av behandlingsarbetet 

baseras på att bryta gamla mönster, det vill säga stimulera eller störa barnet i syfte att det ska 

bibehålla sinnesfunktioner. Det kan handla om att motivera föräldrarna till att rycka upp 

barnet ur sittande/liggande positioner, låta dem komma ut i friska luften, dra upp 
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rullgardinerna, uppmuntra till aktiviteter och tvinga barnet att följa familjens dagliga rutiner. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att försöka undvika sondmatning och rullstol för att 

ett tillfrisknande skall kunna ske. Dock är arbetet med föräldrarna långt ifrån enkelt eftersom 

det kan vara svårt att motivera dem på grund av föräldrarnas dåliga mående. Nedan några 

citat som styrker resonemanget: 

” … det gäller att stimulera alla sinnen man kan för att de ska ha en som vanlig vardag som 

det går, basal trygghet /…/ i behandlingen finns inga mediciner som vi sätter in på barnet och 

där är vi alla eniga om att det inte skall göras, enkla ingrepp hos barnet familj prioriteras” 

(ingen somatisk sjukdom, familje- och föräldrastöd, dagliga rutiner)  

 

”... det kan vara svårt att motivera förädlarna i detta för att de själva mår dåligt” (familje- 

och föräldrastöd, motivera, föräldrarnas dåliga mående) 

 

Vidare framkom att det i behandlingsarbetet är viktigt att arbeta två och två. Detta eftersom 

arbetet med dessa barn och familjer är så komplext och krävande. Tillsammans i arbetslaget 

kan behandlarna dela erfarenheter och stötta varandra. Det viktigaste i behandlingsarbetet är 

att skapa allians med föräldrarna för att överhuvudtaget kunna genomföra behandlingen. Ett 

steg i behandlingen är att göra en bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga i syfte att ta 

reda på hur föräldrarna kan stöttas. Det är viktigt att hjälpa föräldrarna att inte känna skuld för 

den uppkomna situationen och att uppmärksamma föräldrarna på att inte göra björntjänster 

för sitt barn, det vill säga att undvika att störa barnet, låta barnet ligga i sängen hela dagen och 

ha rullgardiner ständigt neddragna. I detta sammanhang är det viktigt att hjälpa föräldrarna att 

förstå att barnets uppgivenhetssymptom inte är någon somatisk sjukdom som kan botas genom 

inaktivitet och att vara överdrivet beskyddande. Behandlarna ser ofta en symbios mellan 

mamma och barn där mamman har svårt att släppa kontrollen över barnet. Ett annan viktig del 

i behandlingen är genomförandet av en somatisk undersökning för att kolla vikt, puls, 

blodtryck, byte av sond, etc. Nedan två citat som exemplifierar resonemanget: 

”… vi jobbar alltid två och två med de här barnen, det är väldigt tungt att jobba med de här 

familjerna /…/ det första är som alltid när man jobbar inom barnpsykiatri tycker jag är att få 

allians med föräldrarna, många kan vara jätte misstänkta, även om man inte har apatiska 

barn naturligtvis, och det tar lång tid att få allians så det är grunden” (arbeta två och två, 

allians) 
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”… Men det här att de kommer från de länderna /…/  när man blir sjuk så lägger man sig ned 

och man vårdas. Man släcker ned i rummet och man vårdar dem och bäddar ned dem” 

(somatisk sjukdom, överdrivet beskyddande)  

Intervjupersonerna lyfte även det paradoxala i behandlingsarbetet. Asylsökande föräldrar som 

kommer in med sitt barn till verksamheten har en önskan om att det ska få tillfriskna. 

Föräldrarna vill å ena sidan att barnet ska få må bättre men om barnet tillfrisknar helt kan 

familjens verkställighetshinder försvinna. Behandlarna vill självklart hjälpa barnet att 

tillfriskna men det kan bli svårt att motivera och hjälpa familjen då både barn och föräldrar är 

medvetna om den svåra situation de befinner sig i. Föräldrar vill ofta ha starka intyg som kan 

hjälpa familjen att få stanna i landet. Barnet kan många gånger känna av denna omedvetna 

indirekta påtryckning från föräldrarnas sida trots att det ligger i ett djupt uppgivet tillstånd 

vilket kan göra att barnet inte tillfrisknar. Nedan några citat som sammanfattar resonemanget: 

”… man vill å ena sidan att ens barn ska få hjälp att inte må dåligt och personalen på BUP 

eller annan stödjande personal vill ju hjälpa barnet att bli friskt eller må bättre. Men om 

barnen mår för bra då upphör ju skälet till att kunna få asyl för man tror att det är en hjälp 

att man kan skriva starka intyg” (det paradoxala, intyg, påtryckning från föräldrarna) 

”… blir jag bra så stjälper jag min familj” (det paradoxala, verkställighetshinder, 

påtryckning från föräldrarna) 

 

”… många föräldrar brukar säga att jag hör vad du säger men hjärtat säger nej” (det 

paradoxala, verkställighetshinder) 

 

På frågan om betydelsen av PUT gällande behandlingens effektivitet resonerade 

intervjupersonerna på så sätt att det inte finns någon given kausalitet mellan PUT och 

tillfrisknande. Verksamheten har behandlat många barn en längre tid efter att familjerna har 

erhållit PUT, men intervjupersonerna menar att de ofta tappar kontakten med familjerna efter 

ett positivt besked vilket gör det svårt för dem att ge en klar bild av innebörden av ett positivt 

besked. PUT anses å andra sidan innebära att en enorm stress försvinner från familjens axlar 

och det är även mycket lättare att arbeta med och motivera dessa familjer eftersom det inte 

krävs någon bearbetning av asylprocessen längre. Intervjupersonerna berättade även att om 

familjen råkade ut för stora kriser så kunde vissa barn plötsligt tillfriskna från det uppgivna 

tillståndet för att kunna hjälpa och stötta familjen genom krisen.  
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Under 2002-2004 fanns det barn som återhämtade sig fysiskt väldigt snabbt efter PUT, de här 

barnen kunde ha befunnits sig i den allvarligaste fasen av uppgivenhet men efter en kort tid 

var de uppe och åt och gick själv.  Intervjupersonerna menar dock att det finns väldigt lite 

forskning kring barnens psykiska mående efter att de vaknat upp ur uppgivenheten. 

Resonemanget exemplifieras i nedanstående citat: 

 

”… det stora flertalet återhämtade sig fysiskt väldigt snabbt, de kunde ha varit i den högsta 

graden av apati så att säga men på två veckor så var de uppe och gick och åt. /.../ det är klart 

att deras uppehållstillstånd bidrog för då blev det ju en vändning för många. Men sen vad de 

har för /…/ psykisk belastning av det här som kan kvarstå det är det ju ingen som vet för det 

har man ju som aldrig gjort någon studie” (betydelsen av PUT, återhämtning ) 

 

”… men vi har många som inte har tillfrisknat även om familjen har fått PUT, vi har barn 

som har varit kvar länge i detta, men vi tappar ofta kontakten med familjerna efter att de har 

fått PUT” (betydelsen av PUT, återhämtning) 

 

Vidare i intervjuerna framkom det att en av de största utmaningarna för behandlarna är att 

orka stå ut med den asylsökande familjens livssituation och deras berättelser. Det kan även 

vara frustrerande att inte få någon respons från barnet och att det då är viktigt att förstå 

innebörden av att finnas där utan att i egentlig mening ha verktyg för att lösa situationen. Det 

kan enligt intervjuerpersonerna vara svårt att finna motivation i arbetet eftersom behandlingen 

är långdragen och det kan vara svårt att se eventuella framsteg. Nedan ett citat som speglar 

resonemanget: 

 

”… det är svårt att orka stå ut och vara i det här och träffa dem om och om igen och det 

liksom inte händer så mycket” (orka stå ut, att finnas där) 

 

”… det handlar någonting om det här att finnas där när man ändå inte har någonting att 

liksom ge eller att när det ändå inte finns svar /…/ Att trösta när det inte går att trösta” (att 

finnas där) 

 

Intervjupersonerna berättade vidare att de hade resursmässigt större handlingsutrymme under 

åren 2005-2009 där de hade en större möjlighet att göra hembesök för att stötta familjerna i 

deras hemmiljö. Av erfarenhet har det framkommit att det är viktigt att aktivera barnet och 
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stödja föräldrarna, men på grund av brist på tid och resurser kan verksamheten inte arbeta på 

det sätt som de vet skulle vara bäst för de här barnen och deras familjer. Vidare utrycker 

intervjupersonerna vikten av en fungerande samverkan sinsemellan vårdgrannar för att kunna 

stötta denna målgrupp på ett bättre sätt. Framförallt är det viktigt att föräldrar med psykisk 

ohälsa får hjälp av vuxenpsykiatrin så att förutsättningarna för att arbeta med barnen blir 

bättre. Till verkligheten hör att det råder en viss otydlighet i ansvaret kring målgruppen och 

att det är en känslig fråga vem som bär ansvaret för dem. Nedan ett exempel på citat som 

berör resonemanget: 

 

”… kunskapsmässigt så vet man att det är viktigt att aktivera och stödja dessa barn och 

familjer men vi har inte utrymme för det tyvärr i den utsträckning som vi vill. Vi är ett bra 

team men vi får inte tid att arbeta som vi önskar” (brist på tid och resurser) 

 

”… svårigheten är ju att jobba med föräldrar som mår skit, som inte orkar ta tills sig det råd 

och direktiv som vi har, att göra det som krävs, det är därför vi behöver ett samarbete med 

vuxenpsykiatrin så att föräldrarna kan få egen hjälp /…/ förutsättningarna att jobba med 

barnen blir ju helt annorlunda om vi har välfungerade föräldrar” (samverkan) 

4.1.6 Övriga synpunkter på kunskap kring uppgivenhetssymptom   

Under intervjuerna framkom det att i 2000-talets början inte fanns speciellt mycket kunskap 

kring flyktingar vid BUP i norra Sverige. Detta berodde på att flyktingmottagandet eskalerade 

på väldigt kort tid. När BUP i norra Sverige för första gången kom i kontakt med asylsökande 

barn med uppgivenhetssymptom så var det ingen som kunde förklara fenomenet. På grund av 

barnens upplevelser av trauman och de allvarliga symptomen som de uppvisade bedömdes 

barnen ofta som i behov av somatisk slutenvård. Intervjupersonerna menade att under år 2005 

kom asylsökande barn med uppgivenhetssymtom att bli ett massmedialt intresse. Debatten 

berörde bland annat huruvida barnen skulle behandlas: skulle behandlarna gå in och aktivera 

och stimulera barnens sinnen eller skulle de gå in i sjukdomsförloppet med rullstol och sond? 

Under denna period var Sverige mer generös med att ge dessa familjer och barn PUT eftersom 

det ansågs vara en bidragande faktor till att barnen tillfrisknade. Detta skapade nya debatter 

kring om barnen simulerade uppgivenhetssymptomen som ett led i att familjen skulle få 

stanna i Sverige. Oenigheten bland forskare under denna period var stor, men den allmänna 

synen var att det inte var ett fenomen utan ett självvalt beteende. I dag har dock denna hypotes 

förkastats eftersom fenomenet måste förstås utifrån ett vidare perspektiv. Vidare lyfter 
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intervjupersonerna att det finns ytterst lite forskning i ämnet. I dagsläget så menar 

intervjupersonerna att debatten har tystnat till en viss del vilket de tycker är konstigt med 

tanke på det flertal fall som behandlas på BUP i norra Sverige just nu. Nedan några citat som 

bekräftar resonemanget ovan:  

 

”… det blev två skolor ganska snabbt /…/ skulle man störa eller skulle man på något sätt gå 

in i sjukdomsförloppet med sond eller rullstol/…/ det var viktigt att vara generös med 

uppehållstillstånd /…/ det var ju mycket signaler som skickades ut till de här familjerna” 

(massmedialt intresse) 

 

”Jag tycker inte jag hör så mycket i debatten om det, tidigare pratades mycket i forskningen 

kring där läkarna fick fram att det inte var ett fenomen så utan att det var ett självvalt 

beteende som de valde att gå in i för att familjen skulle få stanna i Sverige, sedan var det nån 

annan forskning där det sa något helt annat /…/ nu har man dock förkastat denna hypotes, 

just nu ligger tyvärr debatten nere, tyvärr så verkar det som att det går mode hos politikerna 

vad som anses viktigt att diskutera” (massmedialt intresse, simulering) 

Intervjupersonerna menade att det under en kort period under 2000-talets början uppstod en 

snabb ökning av fall av asylsökande barn med uppgivenhetssymptom. De var medvetna om 

att denna ökning av fall ansågs vara ett unikt svenskt fenomen eftersom en likartad 

epidemiliknande utveckling aldrig har påträffats i några andra länder. Intervjupersonerna 

förklarade detta unika svenska fenomen med att det kan ha en direkt koppling till individens 

maktlöshet i systemet då det kommer till hur asylprocessen fungerar, men även hur det sociala 

skyddsnätet och sjukvården är uppbyggt. Vidare lyfter de att det finns olika sätt att gradera 

symptomen vilket kan göra att det blir svårt att jämföra statistik sinsemellan olika länder. 

Nedan två citat som exemplifierar resonemanget: 

”Det framstår ju så, det finns säker liknade men, det har en direkt koppling till hur 

asylprocessen fungerar och hur sjukvården fungerar, skyddsnätet ser olika ut i olika länder 

det bidrar paradoxalt nog till att fenomenet uppstår och fortsätter att finnas”(unikt svenskt 

fenomen, individens maktlöshet i systemet) 

 

”Man försökte under en period att påvisa att det här inte alls var svenskt utan att det fanns 

också barn och ungdomar i en del andra länder där man hittat dem med liknande symtom /…/ 
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det var inte var alls på samma sätt och dessutom inte i den här mängden” (snabb ökning av 

fall, unikt svenskt fenomen) 

 

Kapitel 5. Analys  

 

Tidigare forskning, teori och samtliga sex kategorier som bildades i empiridelen har 

sammankopplats och analyserats utifrån en kvalitativ hermeneutisk metod. Nedan presenteras 

analysen utifrån ämnesrubrikerna definition och symptombild, migration- och asylprocessen, 

familjens betydelse, kulturbetingelser, behandlingsarbete och övriga synpunkter på 

kunskapsläget om uppgivenhetssymptom. 

 

5.1 Definition och symptombild 

Fenomenet med uppgivenhetssymptom ansågs vara så komplext att det kräver multipla 

förklaringsmodeller. Verksamheten använder sig av en 3-gradig skala som ingående definierar 

de olika symptomen hos de insjuknade barnen och som synliggör deras psykiatriska och 

medicinska vårdbehov. Barn som befinner sig i ett tillstånd av uppgivenhet inryms under det 

sista steget i skalan och anses vara av mycket kritisk natur då det karaktäriseras av total 

avstängdhet. Barnen beskrivs ofta ha slutna ögon, kraftigt nedsatt rörlighet, de är ofta 

sängliggande och möjligheten att respondera på sin omgivning är mycket begränsad. Vidare 

arbetar de även utifrån kliniska symptom som bland annat inrymmer aspekter kring 

traumatiska upplevelser, asylprocess, social tillbakadragenhet och olika tillstånd av vägran. 

Ett sätt att försöka få en bättre förståelse för symptombilden hos asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom är att använda sig av begreppet depressiv devitalisering som har 

använts för att definiera fenomenet av uppgivenhet bland asylsökande barn (Lyngå Von 

Folsach & Montgomery, 2006). När ett barn går in i ett devitaliserat tillstånd så vägrar det 

ofta äta, dricka, gå, prata, sköta sin hygien, gå på toaletten samt att de drar sig undan socialt. 

Tillståndet är mycket livshotande och kan inte förklaras av någon bakomliggande somatisk 

sjukdom (Bodegård, 2006). PRS är ett liknande sätt att definiera symptomen på uppgivenhet 

och bottnar i ett ovanligt livshotande traumatiskt tillstånd som kan uppstå när barn befinner 

sig i en osäker, hjälplös och oförutsägbar livssituation och kan många gånger bli kroniskt. 

Tillståndet karaktäriseras av en djup inåtvändhet och en aktiv vägran att äta, dricka, tala, gå 

och sköta om sin personliga hygien (Lask, m.fl., 1991). Genom att använda båda dessa 

förklaringsmodeller, och som även upplevs ha inspirerat BUP-mottagningens 3-gradiga skala, 
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kan en vidare förståelse för barnets tillstånd och situation skapas.  Dessa teorier kan 

tydliggöra vikten av att studera exempelvis hur olika traumatiska upplevelser kan bidra till att 

asylsökande barn utvecklar olika symptom på vägran.  

 

5.2 Migration- och asylprocessen  

Migrations- och asylprocessen ansågs ha en fundamental roll i utvecklandet av 

uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn i Sverige. Inom psykiatrin är asylprocessens 

inverkan på barn och familjer ett välkänt fenomen. När familjer tvingas välja ett liv i exil kan 

landsflykten ha inneburit en sista väg ut ur en olöslig livssituation. Efter flykten plågas 

familjerna många gånger av minnen från traumatiska upplevelser och psykisk stark stress. Ett 

sätt att förklara exilens innebörd är att använda sig av Angel & Hjerns (2008) och Löwéns 

(2005) teoretiska resonemang kring landsflykt och den tillhörande sorgeprocessen. Deras 

resonemang kan kopplas till vikten av en vidare förståelse för vad landsflykten kan innebära 

för både barn och familj. Framförallt lyfts barnets sårbarhet i exilen mot bakgrund till 

traumatiska upplevelser samt erfarenheter av att ha bevittnat sina föräldrars avidentifiering, 

det vill säga att föräldern blir utsatt, beroende och degraderad. Här det går att skapa en 

förståelse för barnets genomgång av en ”dubbel” sorgeprocess. Barnet förlorar inte bara det 

familjen gemensamt gått miste om i och med flykten från hemlandet (exempelvis nära 

anhöriga, grundtryggheten och den sociala identiteten) utan även många gånger tillgången till 

sina föräldrars styrka och förmågor. I fall barnet upplever detta är det inte så svårt att förstå 

varför det kan uppstå svårigheter i att hantera den egna sorgen och att barnet inte finner någon 

annan utväg än att börja ”ge upp”.   

Den många gånger långdragna asylprocessen ansågs även vara en viktig 

bidragande faktor till att familjer under obestämd tid slits mellan hopp och förtvivlan. 

Asylprocessen kan även väcka traumatiska upplevelser till liv. Intervjupersonerna menade att 

upplevelser av asylprocessen kan göra att familjer hamnar i ett psykiskt outhärdligt tillstånd 

och kan få svårt att bemästra den aktuella livssituationen. Detta resonemang om 

asylprocessens inverkan på familjernas situation och hälsa liknar Bodegårds syn på hur 

asylsökandes hälsa kan relateras till långvarig väntan och osäkerhet i asylprocessen. Däremot 

menar han att själva insjuknandet inte enkelt kan relateras till lång väntan eller till 

avslagsbeslut (Bodegård, 2006) vilket återigen belyser vikten av att studera 

uppgivenhetsymptom ut ifrån ett vidare perspektiv, och att inte dra för snabba slutsatser kring 

vilka faktorer som kan utlösa barnets tillstånd.  Ett sätt att försöka förklara innerbörden av 

familjens konfrontation med det nya landet i asylprocessen är att använda sig av Angel & 
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Hjerns (2008) beskrivelse av Bustos och Ramos-Ruggieros krismodell. Krismodellens 

resonemang kan relateras till vad den långdragna asylprocessen kan ha för inverkan på 

familjen. Asylprocessen kan försätta hela familjen i en oförutsägbar situation där den långa 

väntan kan bidra till att gamla trauman från hemlandet väcks till liv på grund av den 

outhärdliga rädslan för att återvända. För att försöka förstå hur den enskilde individen 

handskas med den uppslitande asylprocessen familjen befinner sig i går det att använda sig av 

Brattbergs (2008) teori om coping. Coping-teorin kan kopplas till hur både asylsökande barn 

och föräldrar bemästrar och hanterar den outhärdliga psykologiska stressen de befinner sig i 

under den ofta långdragna asylprocessen. En tolkning kan vara att i de fall barn inte hittar 

strategier för att bemästra asylprocessen, samt i de fall föräldrarna inte är förmögna att hjälpa 

barnet att hantera sitt mående, så kan konsekvensen bli att barnet insjuknar i uppgivenhet som 

ett sätt att fly den outhärdliga livssituationen.   

Avslag i asylprocessen ansågs också vara av väsentlig betydelse i förståelsen 

kring utvecklandet av symptom på uppgivenhet bland barn i familjer. Detta eftersom många 

barn utvecklar symptom på uppgivenhet redan vid det första avvisningsbeslutet. Däremot har 

det i aktuell nationell forskning påvisats att det inte finns någon kausalitet mellan avslag och 

insjuknande (Johansson m.fl., 2012). Detta tvetydliga resonemang talar för att det 

förmodligen finns stora kunskapsluckor gällande asylprocessens inverkan på barnets 

utvecklande av uppgivenhetssymptom. Vidare gjordes en anmärkningsvärd upptäckt under 

intervjuerna. Det framkom att det sällan har påvisats att kvotflyktingar insjuknat i 

uppgivenhet eftersom de aldrig genomgår en psyksikt påfrestande asylprocess. Detta styrker 

påståendet om att asylprocessen spelar en viktig roll när det kommer till att skapa en vidare 

förståelse kring varför det är just asylsökande barn som insjuknar.  

 

5.3 Familjens betydelse  

Familjens visade sig ha stor betydelse för utvecklandet av uppgivenhetssymptom bland 

asylsökande barn. Fenomenet ansågs bottna i en familjeproblematik och att barnet alltid måste 

ses i sin kontext, vilket innebär att barnet aldrig kan lyftas ut ur familjen då man söker en 

förklaring av tillståndet. Med andra ord så måste familjesystemet ses i sitt fullständiga 

sammanhang. Familjens betydelse tydliggjordes genom en parallelldragning med att 

ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar sällan utvecklar så pass dålig psykisk hälsa att 

de riskerar att insjukna i ett uppgivet tillstånd. Resursstarka vuxna ansågs vara en viktig 

skyddsfaktor eftersom barnen är beroende av att det finns någon som kan härbergera dess 

mående. På gruppboenden får även barn och ungdomar vila från asylprocessen, medan barn i 
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asylsökande familjer är mer beroende av hur föräldrarna klarar av situationen. Det är inte 

ovanligt att barn i familjer blir involverade i föräldrarnas överhängande oro och rädsla för vad 

ett återvändande till hemlandet skulle kunna innebära. På detta sätt kan hemmet bli en 

destruktiv plats som förknippas med ångest och rädslor istället för trygghet. 

Resonemanget kring barnets beroendeställning till föräldrarna kan härledas till 

tidigare nationell forskning (Socialstyrelsen, 2009) som menar att barn i asylsökande familjer 

många gånger omedvetet anpassar sig efter föräldrarnas mående och situation. Här kan 

uppgivenhet förstås som ett kroppsligt uttryck för familjens svåra livssituation. Om familjen 

inte lyckas finna någon väg ut ur den olösliga livssituationen och saknar känslor av hopp om 

framtiden kan barnet, som bärare av familjens problematik, insjukna som ett sätt att hantera 

den svåra situationen. Ett annat sätt att förstå hur fenomenet med uppgivenhet bland 

asylsökande är relaterat till familjen är att använda sig av Bertalanffys familjeteoretiska 

resonemang. Bertalanffys resonemang påminner om intervjupersonernas uppfattning om att 

fenomenet med uppgivenhet bland asylsökande barn till stor del är en familjerelaterad 

problematik. Med hjälp av denna teori kan det dras slutsatser kring hur den asylsökande 

familjens problematik kan speglas genom barnet. Till exempel om en förälder drabbas av 

psykisk ohälsa så kommer hela familjesystemet påverkas genom ett cirkulärt orsakssamband, 

och risken finns att föräldern överför sitt dåliga psykiska mående på barnet.  

Både asylsökande föräldrar och barn lider ofta av psykisk ohälsa på grund av 

den outhärdliga stressen som familjen lever i under asylprocessen. Föräldrarnas förmåga att 

sörja för barnets behov ansågs vara av fundamental betydelse för att minska risken att barnet 

utvecklar symptom på uppgivenhet. Vid sviktande omsorgsförmåga hos föräldrarna så ökar 

risken markant att barnet insjuknar. Barnet blir många gånger en symptombärare av familjens 

av familjens stress och frustration, och då kan familjens situation och föräldrarnas mående 

avspeglas direkt på barnet. Barnet kan då hamna i ett passivt tillstånd eftersom det inte kan 

vända sig till föräldrarna för att få hjälp med att bemästra den svåra situationen. För att få en 

bättre förståelse för betydelsen av föräldrarnas mående i förhållande till barnets utvecklande 

av uppgivenhet kan Angel & Hjerns (2008) teoretiska resonemang om PTSD och föräldraskap 

vara användbar. Om föräldrarna har blivit exponerade för plötsliga traumatiska händelser som 

uppfattas som livshotande kan de drabbas av en överväldigad hjälplöshet och psykisk 

traumatisering. Symtom på PTSD kan visa sig i form av depressivitet och ”känslomässig 

stumhet” vilket kan påverka alla sociala relationer. Föräldrarnas psykiska ohälsa kan skapa 

stora svårigheter i föräldraskapet i de fall föräldrarna inte orkar sörja för barnets behov. Detta 

resonemang kan kopplas till betydelsen för att barn i asylsökande familjer har tillgång till 
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resursstarka- och friska vuxna som kan svara på barnets behov samt kunna bringa hopp i en 

till synes olöslig livsituation.  Om barnet saknar grundtryggheten föräldrarna egentligen ska 

stå för, och även upplever att hela familjen lever i en hopplös situation som präglas av rädsla 

och orolighet är det inte så konstigt att förstå varför det till slut brister för barnet.   

Barn i flyktingfamiljer har olika sätt att hantera familjens situation. Varje barn är 

unikt och bär med sig ett individuellt sätt att hantera och bemästra problematiska 

livssituationer och traumatiska upplevelser. Intervjupersonerna tycktes ha kunnat se att 

symptom på uppgivenhet inträder då barnet inte längre finner några strategier att bemästra en 

olöslig livssituation. Även här går det att dra paralleller till Brattbergs (2008) teori om coping. 

Med hjälp av denna teori går det att få en bättre förståelse för varför vissa barn löper större 

risk än andra barn att utveckla uppgivenhetssymptom.  I de fall barn har växt upp i en familj 

där föräldrarna redan tidigt i barnets liv utvecklat psykisk ohälsa, eller att familjen under en 

längre tid befunnit sig under psykiskt stark stress så går det att förstå att barnet ha gått miste 

om att utveckla en god copingförmåga. Detta kan i sin tur leda till att barnet inte klarar av att 

hantera stark stress vilket kan vara en bidragande orsak till att vissa barn utvecklar symptom 

av uppgivenhet.   

  

5.4 Kulturbetingelser 

Fenomenet med uppgivenhetssymptom ansågs vara kulturellt betingat. Merparten av de 

insjuknade barnen som verksamheten mött kommer i huvudsak från två specifika europeiska 

regioner. Denna observation har även gjorts i en litteraturstudie över tillgängligt datamaterial 

av etikkommissionen 2012 (Johansson  m.fl., 2012). En annan aspekt kring resonemanget om 

att kulturens betydelse är att familjerna från vissa geografiska områden ofta bygger på att 

familjen ska vara sammanhållen, i jämförelse med de svenska familjerna som i större 

utsträckning sätter individen i fokus. Vidare ansågs familjens sätt att kommunicera och dela 

känslor även vara av betydelse. Barnets möjlighet att prata och dela olika upplevelser kan 

försummas mot bakgrund till att familjens kulturella ursprung inte tillåter att man delar sådant 

sinsemellan familjemedlemmar. Under intervjuerna framkom en intressant aspekt för 

kulturens betydelse för uppkomst av uppgivenhet. Intervjupersonerna menade att afrikanska 

familjer sällan söker barnpsykiatrisk vård eftersom de troligtvis inte har behov av att dela sina 

upplevelser med andra. Detta var anmärkningsvärt eftersom afrikanska familjer många gånger 

kommer ifrån krigshärjade delar av Afrika och som torde innebära att även dessa barn har 

upplevt traumatiska händelser, vilket skulle kunna ligga till grund för utveckling av symptom 

på uppgivenhet. En förklaring till detta kan vara att de afrikanska barnen inte i lika stor 
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utsträckning som barn i vissa europeiska familjer blir bärare av familjens smärta. Detta kan 

tyda på att familjekulturella skillnader är viktiga att ta med i beräkningen i mötet med de 

insjuknade barnen, det kan vara avgörande i förståelsen för hur familjesystemet är ”uppbyggt” 

och hur familjemedlemmarna kommunicerar med varandra.  

Även här går det att applicera Bertalanffys familjeteoretiska resonemang. En 

möjlig tolkning av familjekulturen i afrikanska familjer är att de inte delar trauman eller andra 

händelser i samma utsträckning som i andra kulturer. Detta går att koppla till resonemanget 

om att afrikanska barn sällan blir bärare av familjens problematik. I och med detta kanske 

barnet istället söker sin trygghet i sig själv och inte ständigt utgår från familjens sätt att 

hantera olika situationer. På detta sätt kan det vara möjligt för barnen att utveckla bättre 

strategier att på egen hand hantera olika trauman. Utifrån coping-teorin (Brattberg, 2008) så 

kan en förklaring till detta vara att de barn som lyckats med att bemästra en traumatisk 

situation blir bättre rustade inför nya traumatiska upplevelser. Vid de fall barnet på grund av 

kulturella hinder inte får en chans att prata om individuella problem med sina föräldrar är det 

sannolikt att barnet förlorar möjligheten att utveckla goda coping-strategier. Som tidigare 

nämnts så är det vanligt att barnet åsidosätts på grund av föräldrarnas enkelriktade 

kommunikation, vilket även kan förklaras med att föräldrarna är så upptagna med egen 

problematik och familjens olösliga livssituation att de inte klarar av att härbergera barnets 

berättelse (eller ens iakttar dem) och barnet blir istället ständigt uppdaterad av problematiken. 

Det har visat sig att det oftast är det äldsta barnet som utvecklar symptom på 

uppgivenhet. En förklaring till detta kan vara att det äldsta barnet har utvecklats längre i sin 

kognitiva förmåga samt hunnit vara med om mest både från hemlandet och under flykten. Det 

ansågs även ha ett större ansvarstagande gentemot familjen. En möjlig förklaring till att det är 

just det äldsta barnet som insjuknar är att barnet redan i tidig ålder blir symbol för familjens 

hopp och framtid, barnet får på detta sätt axla väldigt mycket förväntningar och ansvar från 

hela familjen. Utifrån detta resonemang är det lättare att förstå varför det äldsta barnet blir 

familjens symptombärare, barnet får dels ingen chans att prata om individuell problematik 

med föräldrarna, och dels kan förväntningarna som föräldrarna har på barnet göra att barnet 

tills slut inte mäktar med. Bertalanffys resonemang om vikten av att studera ett fenomen 

utifrån multipla förklaringsmodeller (Hårtveit och Jensen, 2005) känns relevant i studier om 

ett så komplext fenomen som med uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn. Detta 

eftersom det inte finns någon tydlig kausalitet mellan en specifik orsak och insjuknande utan 

att det behövs en kontextuell förståelse i förklaringen av fenomenet.  



41 

 

5.5 Behandlingsarbete 

Den studerade verksamheten bestod av en väl sammansatt arbetsgrupp som under många år 

skapat sig en bred kompetens gällande målgruppen. Utifrån verksamhetens erfarenheter så har 

öppenvård prioriterats framför slutenvård mot bakgrund till att hospitalisering bara tycktes 

förvärra situationen för hela familjen. Då slutenvård praktiserades så tycktes 

intervjupersonerna se att barnets tillstånd förvärrades, och att föräldrarnas omsorgsförmåga 

försämrades eftersom föräldrarna kände sig överflödiga och oförmögna med att påverka 

barnets situation.  Det var ofta mamman som höll barnet sällskap vid sjukbädden men i och 

med den förlorade omsorgsförmågan så sjönk även hon in i ett deprimerat tillstånd. 

Hospitalisering ansågs endast splittra upp familjer, och ledde ofta till att mammans 

föräldraroll försköts över till pappan. Detta var något som kunde skapa en krisreaktion både 

hos mamman och pappan eftersom ingen av dem var van att bära det nya ansvaret. 

Behandlingen bör fokusera på familje- och föräldrastöd. Det framgick att i och med 

förskjutningen från slutenvård till öppenvård så kunde behandlarna prioritera att motivera och 

stötta familjen i sin helhet framför att behandla barnets somatiska tillstånd. Här blir det tydligt 

att verksamheten jobbar utifrån ett familjeteoretiskt förhållningsätt där hela familjen blir 

delaktig i behandlingsprocessen. Slutenvården visade sig splittra familjesystemet vilket gjorde 

att barnet och familjens situation förvärrades. I enlighet med Bertalanffys familjeteoretiska 

resonemang är det inte möjligt att separera familjemedlemmar från varandra när 

utgångspunkten är att finna en förståelse och metod för att hjälpa samtliga familjemedlemmar 

genom en svår kris (Hårtveit och Jensen, 2005).  

Den studerade BUP-mottagningen var tidig med att behandla asylsökande barn 

med uppgivenhetssymptom i öppenvården, och detta unika arbetssätt genererade liknande 

verksamheter runt om i landet. En grundsten i behandlingsarbetet var att försöka bryta 

familjens invanda mönster. Behandlarna stävar då efter att barnet ska återfå och bibehålla sina 

sinnesfunktioner. Detta sker genom att tidigt stimulera och störa barnet i dess hemmiljö, innan 

det har hunnit utveckla den allvarligaste formen av uppgivenhet. Vidare så försöker 

behandlarna motivera föräldrarna till att våga störa barnet samt att hålla fast vi de dagliga 

rutinerna. I de fall föräldrarna känner skuld, för barnets och familjens situation, är det lätt att 

de gör barnet björntjänster. Detta innebär att de istället för att utmana barnet så blir de 

överdrivet beskyddande, eftersom de ofta tror att det är en somatisk sjukdom. En annan viktig 

grundförutsättning för tillfrisknandet är att så långt som möjligt undvika att gå in i 

sjukdomsförloppet med till exempel sondmatning och rollstol. Det som ansågs vara mest 

fundamentalt för att behandlingen överhuvudtaget ska fungera är skapandet av en allians med 
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föräldrarna. Under behandlingens gång så bedöms föräldrarnas förmåga att sörja för barnets 

behov för att ta reda på hur föräldrastödet ska struktureras. Det kan uppstå svårigheter i 

arbetet med föräldrastöd eftersom föräldrarna många gånger själva lider av psykiska besvär. I 

Hårtveit och Jensens (2005) teoretiska reflektion kring vad PTSD och psykisk ohälsa kan ha 

för effekt på föräldraförmågan framkommer att upplevelser av traumatiska händelser kan göra 

att föräldrar utvecklar en så pass djup depression att de förlorar förmågan att sörja för barnets 

behov. Symptom på PTSD kan påverka alla sociala relationer som familjen har. En möjlig 

tolkning av svårigheterna i arbetet med föräldrastöd är att det saknas enskilt stöd för 

föräldrarana eftersom de många gånger själva behöver psykiatriskt vård. Här går det att förstå 

varför behandlarnas ansträngningar med att nå ut till föräldrarna angående vikten av att 

fullfölja behandlingen på hemmaplan inte alltid når fram till föräldrarna på grund av deras 

illamående.  

Verksamhetens sätt att möta upp och behandla dessa barn och familjer stämmer 

väl överrens med två nationella forskningsrapporter som socialstyrelsen har utarbetat. Enligt 

rapporterna så bör insatserna sättas in redan innan barnet har utvecklat en så pass allvarlig 

form av uppgivenhet som kräver hospitalisering. I de fall barnet har gått för djupt in i 

tillståndet av vägran är sannolikheterna för tillfrisknande väldigt liten (Socialstyrelsen, 2005). 

Genom att ge familjen struktur i vardagen och stimulera barnet genom aktivitet så kan 

utvecklingen av uppgivenhetssymptom förhindras. Föräldrastöd är av fundamental betydelse 

för barnets psykiska mående, men det är även viktigt att hjälpa barnet att upprätthålla goda 

relationer till andra vuxna i omgivningen för att säkra en trygg bas för barnet (Socialstyrelsen, 

2009). En tolkning som kan göras utifrån denna samstämmighet mellan den studerade BUP-

mottagningens arbetssätt och socialstyrelsens direktiv är att mottagningen har utvecklat en 

god kompetens kring målgruppen samt att de använder de medel som finns tillgängliga på ett 

så bra sätt som det är möjligt. Bodegårds argumentering om att beviljandet av PUT har stor 

betydelse för att behandlingen överhuvudtaget ska accepteras av familjen och ge någon effekt 

(Bodegård, 2006) bekräftas genom intervjupersonernas resonemang. De menade att det inte 

går att bevisa någon kausalitet mellan PUT och tillfrisknande och att det krävs mer forskning 

kring betydelsen av PUT på längre sikt för barnets mående. Verksamheten har behandlat 

många familjer en längre tid även efter att de erhållit PUT, däremot är det svårt för 

behandlarna att uttala sig om betydelsen av PUT i ett längre perspektiv eftersom familjerna 

ofta försvinner efter ett positivt beslut. En anmärkningsvärd observation som gjordes av 

intervjupersonerna under åren 2002-2004 var att vissa barn kunde återhämta sig snabbt fysiskt 

vid PUT även fast de befunnit sig i den allvarligaste fasen av uppgivenhet. I vissa fall har det 
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observerats att ett insjuknat barn plötsligt tillfrisknat i och med att familjen har drabbats av en 

stor kris. Barnet har då vaknat upp för att vara med och dela krisen med familjen. Oavsett 

omständigheter så innebär alltid ett positivt besked att familjen undkommer en enorm börda 

och att de kan fokusera på framtiden i Sverige. Här går det att förstå vad betydelsen av hopp 

om framtiden kan göra för den drabbade familjen. Det säger någonting om vad den psyksikt 

starka stressen gör med båda barn och föräldrar under asylprocessens gång – och vad det är 

som egentligen avgör om familjen kan ta emot behandling och stöd.   

Verksamheten värdesatter arbetsgruppen eftersom den ger en möjlighet för den 

enskilde behandlaren att få stöd och inspiration i det fortsatta arbetet. Det finns en 

motstridighet i behandlingsarbetet som berör föräldrarnas önskan om att barnet ska bli friskt, 

men även att tillfrisknandet kan innebära att familjens verkställighetshinder upphör. Vidare är 

viktigt att orka härbergera familjens livssituation och deras många gånger ohyggliga 

berättelser, men även att klara av att finnas där utan att i egentlig mening kunna påverka 

familjens situation. Dessa utmaningar tycktes kunna skapa en svårighet att finna motivation i 

arbetet eftersom familjerna befinner sig i behandling under väldigt lång tid samt att det är 

svårt att tyda framsteg. En möjlig förklaring till att verksamheten har sett så få barn tillfriskna 

från uppgivenhet är att behandlarna inte har lyckats göra föräldrarna till resursstarka vuxna 

som orkar med att stimulera barnets sinnesfunktioner genom aktivitet och vardagsrutiner.    

Det finns även en avsaknad av tid och handlingsutrymme för verksamheten 

eftersom de inte längre kan arbeta som de gjorde under åren 2005-2009, då de i större 

utsträckning kunde bedriva behandling i familjernas hemmiljö. Detta skapar en frustration 

eftersom personalen vid den studerade BUP-mottagningen inte kan arbeta på det sätt som de 

vet är verksamt. Som ovan nämnts är det viktigt med preventiva metoder och tidiga insatser i 

barnets nätverk (Socialstyrelsen, 2009) men eftersom behandlarna inte kan arbeta i den 

utsträckning som de skulle vilja går det att förstå att detta kan skapa en besvikelse och en 

känsla av tillkortakommande för behandlarna. För att kunna stötta dessa familjer på bästa sätt 

är det viktigt att få till en välfungerande samverkan sinsemellan olika verksamheter som 

kommer i kontakt med de insjuknade barnen och deras föräldrar. Framförallt är det viktigt att 

föräldrar med psykisk ohälsa får hjälp av vuxenpsykiatrin så att förutsättningarna för att 

arbeta med barnen blir bättre. Idag råder det en viss otydlighet i ansvaret kring målgruppen 

och att det är en känslig fråga vem som bär ansvaret för dem.  
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5.6 Övriga synpunkter på behandlarnas kunskap om uppgivenhetssymptom 

Fenomenet med uppgivenhetssymptom var ett okänt begrepp under 2000-talets början, och 

eftersom flyktingströmmen ökade kraftigt vid denna period, och att fenomenet inte hade 

förekommit tidigare, så fanns det heller inte speciellt mycket forskning och beredskap om hur 

sjukvården skulle ta emot de drabbade barnen och familjerna. Då den första kontakten 

upprättades med asylsökande barn med uppgivenhetsymptom ansågs de vara i behov av 

somatisk slutenvård. En av frågorna som dominerade debatten under år 2005 var just frågan 

kring hur dessa barn skulle behandlas. Skulle behandlarna fokusera på att behandla barnens 

somatiska status genom att koncentrera sig på deras sjukdomsbild, eller skulle behandlarna gå 

in och störa och aktivera barnens sinnen? En annan fråga som dominerade debatten var 

huruvida de insjuknade barnen simulerade sina symptom eller inte. Denna misstanke berodde 

på att det under denna period så ansågs PUT vara en bidragande faktor till att barnen 

tillfrisknade. I forskningen kring fenomenet så rådde stor oenighet kring vilka faktorer som 

bidrog både till insjuknande och till återhämtning. Den allmänna hypotesen var att 

uppgivenhet var ett självvalt beteende som dessa barn valde att försätta sig i som ett sätt att få 

stanna i Sverige. Denna hypotes är idag inte aktuell eftersom insjuknandet måste studeras 

utifrån flera olika förklaringsmodeller. Behandlarna menar även att debatten idag har tystnat 

vilket kan tolkas som att det finns brister i kunskapsläget mot bakgrund till att ett flertal barn 

behandlas för uppgivenhetssymptom i verksamheten just nu.    

Det rådde en medvetenhet kring att fenomenet med uppgivenhetssymptom 

ansågs vara just svenskt. Behandlarna menade att debatten som rådde under 2000-talets början 

grundades i den snabba tillströmningen av fall av asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom. De hade inte uppmärksammat någon likartad ökning av fall i något 

annat land än i Sverige. Detta resonemang kopplades till hur asylprocessen kan inverka på 

familjernas psykiska hälsa och även till hur det svenska välfärdssamhället fungerar. De 

poängterade även att det kan vara svårt att jämföra statistik mellan olika länder eftersom det 

troligtvis finns olika sätt att definiera och gradera olika symptom på uppgivhet. En möjlig 

förklaring till varför fenomenet anses vara just svenskt kan skapas genom att studera den 

asylsökande familjens fullständiga kontext. För att lyckas med detta bör multipla 

förklaringsmodeller användas, allt ifrån teorier kring hur uppgivenhet uppstår till teorier som 

berör bakomliggande faktorer som påverkar barnets och familjens mående och livssituation. 

En tänkbar tolkning är att Sverige har en långdragen asylprocess som sannolikt bidrar till att 

familjen under en lång tid lever under psykisk stark stress och inte finner någon väg ut ur 

situationen. Uppgivenhet bland asylsökande barn bör sannolikt kunna påträffas i andra länder, 
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men det vore olyckligt att bortse från den eskalerade ökning av fall som skedde under åren 

2001-2006 och vilka faktorer som var med och bidrog till detta.  

 

5.7 Slutsatser 

Slutsatserna i studien är att det råder en ambivalens kring definitionen av symptom på 

uppgivenhet, en mängd olika symptom inryms i flera olika diagnoser i ICD 10 och DSM IV 

vilket gör att det är svårt att på ett enkelt sätt fånga upp de insjuknade barnen och deras 

familjer. Vidare kan tillståndet inte förklaras med någon somatisk sjukdom utan kräver 

multifaktoriella förklaringsmodeller. En intressant aspekt är att majoriteten av de asylsökande 

barn som har utvecklat symptom på uppgivenhet i huvudsak kommer ifrån specifika områden 

i Europa vilket talar för att problematiken kan vara kulturellt betingad. De två mest 

fundamentala bakomliggande orsakerna till barnens insjuknande har visat sig vara 

upplevelsen av migration och att befinna sig i en långdragen asylprocess samt barnets 

familjesituation. Livet i exil försätter ofta hela familjer under outhärdlig stress vilket kan leda 

till att både barn och föräldrar utvecklar psykisk ohälsa. Att det skulle bottna i en 

familjeproblematik grundar sig i att barnet ofta blir bärare av hela familjens svåra situation. 

Det som styrker detta resonemang är att ensamkommande barn- och ungdomar aldrig har 

utvecklat så pass dålig psykisk hälsa att de insjuknat i ett uppgivet tillstånd. Till detta fanns 

förklaringar om att dessa barn dagligen är omgivna av resursstarka vuxna som klarar av att 

hantera deras mående, samt att de även får en chans att vila från asylprocessen. Resultatet 

talar för att behandlingsarbetet bör fokusera på barnets unika bakgrund, symptom och 

familjesituation samt lägga stor vikt i att stötta och motivera föräldrarna eftersom föräldrarna 

de spelar en viktig roll för barnets psykiska mående. Ett stort problem som kan försvåra 

behandlingsarbetet är att föräldrarna själva många gånger mår så pass psykiskt dåligt att 

behandlarna inte når fram.  
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Kapitel 6. Slutdiskussion 

 

Vi anser att valet av verksamhet och det urval vi gjort var relevant för studiens syfte. De 

teoretiska utgångspunkter som studien utgår ifrån upplever vi passar väl i sökandet efter en 

vidare förståelse för det studerade fenomenet. Det var relevant att få genomföra 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med respondenterna för att möjliggöra en djupare 

förståelse för det ämne som vi valt att studera. Detta intervjuförfarande möjliggjorde att vi 

kunde inspireras av tidigare forskning men ändå ge intervjupersonerna full frihet att utforma 

sina svar. Om kvantitativa enkäter hade använts skulle vi mest troligt ha gått miste om den 

djupare förståelsen om fenomenets unika karaktär och dess innerbörd som vi var ute efter. Om 

vi hade använt oss av triangulering i den aktuella studien så hade vi förmodligen kunnat 

erhålla ett mer fylligt resultat. Triangulering innebär att forskaren använder flera olika 

datainsamlingsmetoder samtidigt för att generera olika former av data som antingen kan 

sammanfalla eller peka åt olika håll, och båda utfallen kan vara lika intressanta för en analys 

(Patel & Davidsson, 2011). Det kunde alltså vara tänkbart att använda en enkät som ett 

komplement till intervjuerna för att erhålla andra typer av data, att intervjupersonerna skulle 

kunnat svara mer anonymt, samt att vi hade kunnat nå ut till fler relevanta intervjupersoner 

vid andra BUP-mottagningar. Detta kändes dock inte aktuellt beroende på tidsbrist.  

Det semistrukturerade intervjuförfarandet resulterade i att vi kunde ställa 

intressanta följdfrågor som minskade risken för att vi skulle gå miste om viktiga aspekter 

kring det studerade fenomenet. Eftersom vi under hela studiens gång har varit inspirerade av 

tidigare forskning så är det möjligt att detta har påverkat studien och att vi kan ha missat andra 

intressanta aspekter om det studerade ämnet. Intervjuguiden utformades till viss del utifrån en 

förförståelse för tidigare forskning, vi var med andra ord inte helt förutsättningslösa. Detta 

kan tänkas styrt intervjupersonerna i en utarbetad riktning men så här i efterhand anser vi inte 

att styrningen påverkat resultatet negativt, utan att förförståelsen istället hjälp till i 

utformandet av följdfrågor och väglett oss till nya intressanta aspekter av det studerade 

ämnesområdet. Vi förstod också att frågan om asylsökande barn med uppgivenhetssymptom 

kan vara mycket känslig, och är var medvetna om att detta även kan ha inverkat på 

utformningen av intervjupersonernas svar. Vi upplevde däremot inte att något av detta har 

påverkat resultatet i någon större utsträckning. Vidare var en av oss bekant med merparten av 

intervjupersonerna vilket även det kan ha påverkat svaren under intervjuerna, på så vis att 

svaren har anpassats utefter vad intervjupersonerna tror att vi vill veta. Detta kan självklart ha 

inneburit både en nackdel och en fördel för vårt resultat, men i det stora hela upplevdes 
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intervjupersonernas svar som genuina och mycket utförliga. Därför anses inte bekantskapen 

ha påverkat resultatet utan snarare öppnat upp för en mer djupgående diskussion i en 

avslappnad miljö, och vi har även försökt förhålla oss så neutrala som möjligt under 

datainsamlingen. 

Vi var medvetna om att de tillfrågade intervjupersonernas erfarenhet och 

kompetens gällande den aktuella målgruppen var mycket god vilket också resulterade i att vi 

fick ett bra material att analysera och diskutera. Eftersom vi endast har studerat en BUP-

mottagning i norra Sverige kan vi inte uttala oss om en generell kunskap kring det studerade 

fenomenet, men eftersom detta inte var vårt syfte anser vi att intervjupersonerna mycket väl 

kunde representera den aktuella verksamhetens kunskapsläge. Den svaghet som vi har funnit i 

vårt val av teoretiska utgångspunkter är att inte alla teorier kunde användas i lika stor 

utsträckning i förhållande till de olika kategorierna. Nu så här i efterhand hade det även varit 

av intresse att finna passande teorier kring behandlarnas arbetssituation eftersom många 

reflektioner uppstod under intervjuerna kring svårigheter i behandlingsarbetet. Men vi 

upplever ändå att de valda teoretiska utgångspunkterna genererat en större förståelse för 

uppgivenhet bland asylsökande barn. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

Vi kommer i följande avsnitt att diskutera undersökningens resultat. Vi hävdar att vårt syfte 

och våra frågeställningar har besvarats och att undersökningen i sin helhet bearbetat det vi 

hade för avsikt att förklara. I slutet av resultatdiskussionen så kommer vi att presentera våra 

förslag på vidare forskning. 

 

6.1.1 Symtombild och definition 

Intervjupersonerna menade att de viktigaste verktygen verksamheten använder sig av för att 

ringa in problembilden är en 3-gradig skala som underlättar ett synliggörande av barnets 

psykiatriska och medicinska vårdbehov, samt kliniska symptombeskrivningar som inrymmer 

aspekter kring traumatiska upplevelser, asylprocess, mm. Ett fullt utvecklat uppgivet tillstånd 

inryms under det tredje och sista steget i skalan. Barnet är här ofta totalt avstängd och 

responderar inte till sin omgivning, har slutna ögon, rörligheten är kraftigt försämrad, de 

ligger ofta i sängen och vägrar att äta. Tillståndet är mycket kritiskt eftersom barnet stänger av 

många kroppsliga funktioner samtidigt. Vi ser en tydlig koppling mellan intervjupersonernas, 

Bodegårds (2006) och Lasks (1991) sätt att definiera tillståndet. Varken intervjupersonerna 

eller ovan nämnda nationella- och internationella forskare menar att uppgivenhetssymptom 
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kan härledas till någon organisk sjukdom. Detta säger oss att utvecklandet av 

uppgivenhetssymptom inrymmer så mycket mer än bara den somatiska problematik som 

uppstår i och med att barnet försjunker i ett tillstånd av vägran, och att fokus borde ligga på att 

ta in hela familjens situation och problematik i stället för att fokusera på individuell sjukdom 

hos barnet. 

 

6.1.2 Bakomliggande faktorer 

Under insamlingen av empiri och fördjupningen i internationell- och nationell forskning samt 

under analysarbetet så blev det tydligt att de viktigaste bakomliggande faktorerna till att 

asylsökande barn utvecklar symptom på uppgivenhet är migrations- och asylprocessen, 

familjens utformning och funktion samt diverse kulturella betingelser som påverkar vissa 

asylsökande familjer. Nedan diskuterar vi samtliga faktorer. 

 

Migrations- och asylprocessens inverkan 

Vi upplevde att samtliga behandlare inom den studerade BUP-mottagningen var väl medvetna 

om hur familjernas liv i exil kan sätta sina spår på både föräldrar och barn. Själva 

asylprocessens negativa inverkan ansågs vara ett känt fenomen inom psykiatrin i allmänhet, 

vilket då naturligtvis blev en fundamental del i förklaringen till att det är just asylsökande 

barn som insjuknar i uppgivenhet. De menade att familjen efter flykten många gånger plågas 

av minnen från traumatiska upplevelser och psykisk stark stress. Angel & Hjerns (2008) 

teoretiska resonemang kring landsflykten har gett oss en bredare förståelse för vilka 

förutsättningar flyktingfamiljen lever under. I deras resonemang framhålls framförallt barnets 

sorgeprocess över de förluster flykten inneburit, det kan handla om att processera traumatiska 

minnen eller att tvingas se sina föräldrars utsatthet, beroende och degradering. Vi är av den 

tron att det är viktigt att ta med båda föräldrarnas och barnets sorgeprocess för att förstå den 

nya situationen hela familjen befinner sig i. Det blev tydligt att den många gånger långdragna 

asylprocessen försätter familjer i en outhärdlig situation där de slits mellan hopp och 

förtvivlan. Förståelsen för att asylprocessen har en stor inverkan på asylsökande barn och 

familjer stärktes ytterligare av studiens anmärkningsvärda upptäckt om att det sällan har 

påträffats att kvotflyktingar insjuknat i uppgivenhet, eftersom de aldrig är delaktig i en 

uppslitande asylprocess. För att försöka förstå individens sätt att klara av eller hantera 

asylprocessen använde vi oss av Brattbergs (2008) coping-teori. Vi upplevde att denna teori 

tydliggjorde det enskilda barnets sårbarhet mot bakgrund till dess copingförmågor. På detta 

sätt kan man förstå varför vissa barn har sämre förutsättningar för att klara av en outhärdlig 



49 

 

livssituation än andra barn, samt varför vissa föräldrar har svårigheter att sörja för barnets 

behov. I studien framkom ett flertal väldigt intressanta aspekter kring betydelsen av ett 

positivt eller negativt beslut i asylprocessen. Å ena sidan så insjuknar majoriteten av de 

asylsökande barnen i tät anslutning till det första avslaget, men å andra sidan så menar aktuell 

nationell forskning på motsatsen att det inte finns något tydligt orsakssamband mellan avslag 

och insjuknande (Johansson m.fl., 2012). Vi anser att denna paradox i kunskapsläget gällande 

betydelsen av beslut i asylprocessen talar för att det finns meningsskiljaktigheter mellan BUP 

i norra Sverige och den aktuella forskningen. Vad detta tyder på är svårt att uttala sig om 

eftersom det är ytterst lite forskat i ämnet, vilket i sin tur talar för att det behövs genomföras 

mer djupgående studier om dessa barn och familjer. 

 

Familjens inverkan 

I studien har det framkommit att asylsökande barns utvecklande av uppgivenhet till stor del 

bottnar i en familjeproblematik. För att få en större förståelse för familjens betydelse i detta 

sammanhang valde vi att analysera barnets situation utifrån Bertalanffys familjeteoretiska 

resonemang (Hårtveit & Jensen, 2005). Denna teori hjälpte oss att få en vidare förståelse för 

att det insjuknade barnet aldrig kan lyftas ut ur familjesystemet utan att det måste studeras 

utifrån sin fullständiga kontext, detta inbegriper ett synsätt där familjesystemet ses i sitt 

fullständiga sammanhang. Det var tydligt att asylsökande barn i familjer ofta är hänvisade till 

hur föräldrarna hanterade den problematiska livsituationen som de befinner sig i. Barnets 

hemmiljö präglas därför ofta av oro för framtiden och olämpligt vuxenprat. Det som var 

intressant i studiens resultat, och som även styrkte resonemanget om att uppgivenhet är en 

familjerelaterad problematik, var att ensamkommande barn- och ungdomar aldrig har 

utvecklat så pass dålig psykisk hälsa att de insjuknat i ett uppgivet tillstånd. Till detta fanns 

förklaringar om att dessa barn dagligen är omgivna av resursstarka vuxna som klarar av att 

hantera deras mående, samt att de även får en chans att vila från asylprocessen. I 

undersökningen så framkom att det är vanligt att både föräldrar och barn lider av psykisk 

ohälsa som är relaterad till den fruktansvärda stressen som familjen lever under asylprocessen.  

Genom att använda Angel & Hjerns (2008) teoretiska resonemang om PTSD 

kunde vi skapa oss en bättre förståelse för hur föräldrarnas förmåga att sörja för barnet behov 

kan påverkas av tidigare traumatiska upplevelser. Att föräldrar har ett gott mående ansågs 

vara en stor skyddsfaktor för att minimera risken att barn utvecklar psykisk ohälsa som kan 

leda till symptom på uppgivenhet. Barnet blir många gånger en bärare av familjens 

problematik och livssituation eftersom föräldrarnas mående lätt kan speglas direkt på barnet. 
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Barnet kan i en sådan situation få svårt att bemästra situationen. Ur studien framkom att varje 

barn bär med sig ett individuellt sätt att hantera problematiska situationer, och att symptom på 

uppgivenhet tycks inträda då barnet inte längre hittar strategier för att bemästra en olöslig 

livsituation. För att förstå hur den enskilda individen hanterar/bemästrar traumatiska 

upplevelser och den nya situationen som familjen befinner sig i använde vi oss av Brattbergs 

(2008) coping-teori. Enligt denna teori så avgör barnets copingförmåga huruvida en 

traumatisk händelse kan bemästras eller inte. Copingförmågan kan dessutom försämras av att 

barnet under längre tid lever under stressfyllda omständigheter. Vi kan förstå varför vissa 

asylsökande barn insjuknar i uppgivenhet i de fall de under en lång tid lever under outhärdlig 

stress, samt då de inte får möjlighet till hjälp från föräldrarnas sida att bemästra tillvaron. När 

det gäller föräldrarnas oförmåga att hjälpa barnet att bemästra svåra upplevelser tänker vi att 

deras egna copingförmågor är kraftigt nedsatta eftersom flykten kan ha inneburit att de inte 

kunnat bemästra situationen i hemlandet. Detta kan göra att de, när familjen kommer till 

Sverige och upplever nya stressande situationer, inte finner strategier att hantera situationen 

mot bakgrund till att de inte lyckats utveckla optimala copingförmågor sedan tidigare.  

 

Kulturella betingelsers inverkan 

Studieresultatet talar för att fenomenet med uppgivenhetssymptom bland asylsökande barn är 

kulturellt betingat bland annat mot bakgrund till att majoriteten av de insjuknade barnen i 

huvudsak har kommit ifrån vissa specifika områden i Europa. Under intervjuerna framkom att 

de familjer och barn som kommer ifrån dessa regioner har ofta inte tillräckligt stort 

skyddsbehov för att få asyl i Sverige. Familjekulturen inom dessa länder skiljer sig i stor 

utsträckning i jämförelse med den svenska familjekulturen. Resultaten talar för att de 

drabbade familjerna kommer ifrån en kultur där man värdesätter den sammanhållna 

familjestrukturen framför den enskilda individens betydelse. Kulturen påverkar därför hur 

familjemedlemmarna pratar med varandra, samt hur de delar känslor och upplevelser. I och 

med detta kan barnets möjlighet och behov av att ventilera och utrycka sina personliga 

upplevelser åsidosättas, och det då tvunget till att låta bli att tala om sådant som kulturen inte 

tillåter. Däremot upplevs det vara vanligt att familjens samlade problematik delas sinsemellan 

samtliga individer i familjen. Något som vi har funderat över är vilken inverkan familjens 

religion kan ha på kommunikationen sinsemellan familjemedlemmarna, och även vad de vill 

dela till behandlingspersonal. Kan det vara så att religionstillhörigheten sätter gränser för vad 

som kan och inte kan delas mellan vuxna och barn? I de fall det skulle vara så upplever vi att 

det är viktigt som professionell att skapa sig en förståelse för vilken betydelse olika religioner 
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kan ha för uppkomsten av uppgivenhet. Det har även visat sig vara det nästan alltid är det 

äldsta barnet som insjuknar och en möjlig förklaring till detta är att det äldsta barnet har 

utvecklats längre i sin kognitiva förmåga men även att barnet upplever ett större 

ansvarstagande än sina yngre syskon. Det äldsta barnet blir ofta redan i tidig ålder en symbol 

för familjens hopp och framtid, och får på detta sätt axla väldigt mycket förväntningar och 

ansvar från hela familjen. Ett intressant fynd som gjordes under studiens gång var att 

afrikanska familjer sällan söker sig till sjukvården för psykiatrisk problematik, vilket var 

anmärkningsvärt eftersom dessa familjer många gånger kommer ifrån krigshärjade delar av 

Afrika där de sannolikt blivit utsatta för hemska trauman. Barn från Afrika anses inte i lika 

stor utsträckning som barn från vissa områden i Europa bli familjens symptombärare.  

I sökandet efter en vidare förståelse för kulturens betydelse för utvecklandet av 

uppgivenhetssymptom tog vi hjälp av Bertalanffys familjeteoretiska resonemang (Hårtveit & 

Jensen, 2005) som understryker att familjen har en unik identitet, en obeskrivlig och 

sammansatt målsättning och en egen kultur som har ett värde i sig. Teorin belyser vikten av 

att fokusera på familjemedlemmarnas beteende framför den enskildes individens. Detta 

resonemang har hjälp oss att förstå varför vissa kulturer inte tillåter att man delar enskilda 

upplevelser och även vad detta skulle kunna innebära för barnet. I de fall barnet undkommer 

att bli bärare av familjens smärta kan barnet istället utveckla bättre strategier att hantera 

svårigheter som uppstår i livet. Vi anser att det viktigt att ta med kulturella aspekter i studiet 

av uppkomsten av uppgivenhetssymptom eftersom det vore naivt att tro att endast 

traumatisering och asylprocess ensamma skulle kunna ligga till grund för insjuknandet. Vi är 

av den tron att om en familj tillåter att samtliga familjemedlemmar kan dela personliga tankar 

och känslor både inom oh utanför familjesystemet så kan barnet få större utrymme och en 

chans att utveckla sina egna strategier som är av betydelse för hur det hanterar psykiska 

påfrestningar. Detta resonemang kan styrkas genom Brattbergs (2008) teorier kring att ett 

barns bemästringsförmågor kan förbättras genom att de en gång lyckats hantera en traumatisk 

situation.  
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6.1.3 Behandlingsarbete 

Det var tydligt att BUP i norra Sverige prioriterade att behandla asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom och deras familjer i öppenvård framför slutenvård. Slutenvården 

ansågs endast förvärra både barnets och föräldrarnas mående samt att det var svårt att stötta 

familjen då den var splittrad. Att familjen splittrades innebar ofta krisreaktioner hos 

föräldrarna eftersom de inte längre hade möjlighet att sörja för barnets behov. Den metod som 

ansågs bäst lämpad för behandling av dessa barn var att uteslutande jobba med familje- och 

föräldrastöd. Behandlarna prioriterar att motivera och stötta familjen i sin helhet framför att 

behandla barnets somatiska tillstånd. Vi anser att verksamhetens utformning av arbetssätt 

tydligt är inspirerat av ett familjeteoretiskt förhållningssätt eftersom de står fast vid att hela 

familjesystemet blir delaktigt i behandlingsprocessen i syfte att barnets situation kan tryggas. 

Vårt resonemang stämmer överrens med Bertalanffys ideér om vikten av att inte särskilja 

familjemedlemmar ifrån varandra då man försöker förstå uppkomsten av tillståndet samt 

vilken metod som kan hjälpa hela familjesystemet genom en svår kris (Hårtveit och Jensen, 

2005).  

Vidare i resultatet framkom att det viktigaste verktyget i behandlingsarbetet var 

att försöka bryta familjens invanda mönster. Detta inbegriper bland annat att försöka motivera 

föräldrarna att störa barnet i dess hemmiljö, att stimulera barnets olika sinnesfunktioner 

genom olika aktiviteter samt att försöka hålla fast vid de dagliga rutinerna. I de fall 

föräldrarna tror att barnets tillstånd är grundad i somatisk problematik blir det viktigt att 

påminna dem om att så långt som det är möjligt undvika att gå in i sjukdomsförloppet 

eftersom detta endast förvärrar tillståndet. För att lyckas med behandlingsarbetet ansågs det 

viktigt att skapa en god allians med föräldrarna. En svårighet som kan uppstå under 

behandlingsprocessen är bland annat att föräldrarna många gånger kan må psykiskt dåligt 

vilket försvårar arbetet med att stötta föräldrarna. Som tidigare nämnt kan symptom på PTSD 

göra att en förälder blir mer passiv och får svårigheter med att sörja för barnets behov 

(Hårtveit & Jensen, 2005). Här kan vi förstå att behandlarna kan uppleva en frustration över 

att inte lyckas nå fram till föräldrarna om hur viktigt det är att fullfölja behandlingen i barnets 

hemmiljö. Betydelsen av PUT i relation till behandlingens effektivitet ansågs vara av stor 

betydelse eftersom en stor börda lättar från familjen axlar, vilket gör att behandlingen kan tas 

emot på ett helt annat sätt. Bodegård (2006) resonerar på ett näst intill identiskt sätt men det 

saknas fortfarande forskning kring vad ett positivt besked i asylprocessen har för betydelse för 

barnets mående i ett längre perspektiv. I resultatet har det framkommit att BUP i norra 

Sverige har behandlat många uppgivna barn längre tid även efter att familjen har erhållit PUT. 
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En intressant observation som gjordes under studiens gång var att vissa barn kunde vakna upp 

ur det uppgivna tillståndet då familjen drabbades av en kris. Detta talar för att barnens 

symptom på uppgivenhet inte kan förklaras med simulering i syfte att få stanna i Sverige, utan 

snarare att det säger någonting om vad den långa tiden av väntan på besked i kombination 

med dödsångest kan innebära för barnets välmående. Det kan även tala för att barnet ständigt 

är medveten om vad som händer i dess omgivning trots att det ligger i ett allvarligt uppgivet 

tillstånd. Studiens resultat kring behandlingen lyfter att det är viktigt att det finns en god 

samverkan emellan olika organisationer som kommer i kontakt med dessa barn och familjer 

för att kunna stötta familjen i sin helhet. Framförallt är det viktigt att föräldrar som lider av 

psykisk, får den vård de behöver så att de kan klara av att sörja för barnets behov.  

 

6.1.4 Förslag på ny forskning 

Vi föreslår, mot bakgrund till den bristfälliga forskning som finns kring asylsökande barn med 

uppgivenhetssymptom, att det kan vara av betydelse att undersöka mer ingående vilka 

konsekvenser PUT och avslag har på barnets psykiatriska tillstånd. Det kan även vara 

intressant att ta reda på hur de barn som vaknat upp ur uppgivenhet mår psykiskt och 

emotionellt i ett längre perspektiv.  

 



54 

 

Referenser  

 

Angel, B. & Hjern, A. (2004) Att möta flyktingar. Lund: Studentlitteratur 

 

Bodegård, G. (2006) Vård av barn med uppgivenhetssymptom – en belysning av 

behandlingens utformning utifrån erfarenheten av vården av 25 asylsökande barn vid 

Barnavdelningen Eugenia.Research Report No 23. ISSN 1403-607X. Stockholm: Karolinska 

institutet.  

 

Bodegård, G. (2010). De apatiska barnen – medial smitta och medicinsk etik. Läkartidningen 

nr 12 2010 volym 107. Hämtat 12-10-17 från www. lakartidningen.se 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Brattberg, G. (2008) Att hantera det ohanterbara – om coping. Stockholm: Värkstaden 

 

Hsieh, H-F., & Shannon, S E. (2005) Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative Health Reaserch, vol 15 No. 9 ss. 1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687 

 

Hårtveit, H., & Jensen, P. (2005) Familjen plus en: en resa genom familjeterapins praktik och 

idéer. Lund: Studentlitteratur 

 

Johansson Blight, K., Dorazio, A., Wilks, E. Hultcrantz E (2012) Barnen utan röst. 

Lägesrapport angående barn med svåra uppgivenhetssymtom som fått avslag på ansökan 

om asyl och skydd i Sverige. Etikkommissionen i Sverige. Hämtat 12-10-17 från 

http://etikkommissionenisverige.se/?page_id=155 

 

Kvale, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lask, B., Britten, C, Kroll, L., Magagna, J. & Tranter, M. (1991) Children with pervasive 

refusal. Archives of Diseases in Childhood 66:866–869. Hämtad 12-10-17 från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1793258/pdf/archdisch00648-0046.pdf 

 

Lyngå Von Folsach, L., & Montgomery, E. (2006) Pervasive Refusal Syndrome among 

Asylum-seeking Children. Clinical Child Psychology and Psychiatry Vol 11(3): 457–473. 

DOI: 10.1177/1359104506064988 

 

Löwén, Å. (2006) Asylexistensens villkor: resurser och problem i meningsskapande hos 

asylsökande barn i Sverige. Uppsala: Uppsala universitet  

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra      

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

 

Socialstyrelsen. (2005). Redovisning av regeringsuppdrag om barn med uppgivenhetssymtom. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 12-10-08 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9890/2005-107-

15_200510715.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2009). Barn med uppgivenhetssymtom i asylsökande familjer - En förstudie 

hösten 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 12-10-17 från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1793258/pdf/archdisch00648-0046.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9890/2005-107-15_200510715.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9890/2005-107-15_200510715.pdf


55 

 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/documents/rapport%20asyls%C3%B6kan

de%20100205.pdf 

  

SOU:2006: 114. Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett svenskt fenomen åren 2001 

- 2006. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. Hämtad 12-10-17 från 

http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/74398 

 

Rädda Barnen. (2008) Bördan de kom med - Rapport från forskningsprojektet: Barn i 

asylprocessen som utvecklade uppgivenhetssymtom i Sverige. Stockholm: Rädda Barnen. 

ISBN: 978-91-7321-309-7. Hämtad 12-10-17 från 

http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter/Svenska%20rapporter/B%C3%B6rdan

%20de%20kom%20med.pdf 

  

http://data.riksdagen.se/fil/8459E13C-9400-434F-94A1-ABB160C29CBD
http://data.riksdagen.se/fil/8459E13C-9400-434F-94A1-ABB160C29CBD
http://www.regeringen.se/sb/d/6155/a/74398


56 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 1 

 

Materialet kommer endast att användas till just denna specifika kvalitativa studie och kommer 

att förstöras efter avslutad undersökning. Det är helt frivilligt att medverka vilket innebär att 

du har rätt att avbryta intervjun när som helst.  Inga namn på intervjupersoner eller i vilken 

stad verksamheten befinner sig i kommer att skrivas ut i det färdiga resultatet vilket gör att 

materialet inte kommer att kunna spåras till ursprungskällorna. Efter att deltagarna samtyckt 

till att intervjun spelas in med hjälp av diktafon kommer sådan utrustning att användas. Efter 

detta intervjutillfälle kommer intervjun att transkriberas, dock kommer endast det som vi 

anser är relevant för studien att behandlas. Det är möjligt att ta del av både det transkriberade 

materialet samt det slutgiltiga resultatet av vår studie.  

 

Syftet med studien är dels att belysa hur kunskapsläget kring asylsökande barn med 

uppgivenhetssymtom ser ut vid ett asylteam vid BUP respektive ett HVB-hem i norra Sverige, 

dels undersöka hur dessa barn och familjer behandlas inom verksamheterna 

 

Intervjufrågorna är bifogade på nästa blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Teman och intervjufrågor 

 

1. Verksamhetens utformning 

 

 Hur tar BUP/er verksamhet hand om ärenden som gäller asylsökande barn?  

 Hur startade verksamheten? 

 Hur många ingår i arbetslaget? 

 Vad har ni för utbildning/befattning? 

 Finns det liknande verksamheter på andra platser i Sverige? 

 

2. Fenomenet med uppgivenhetssymptom  

 

 Hur definierar er verksamhet fenomenet med uppgivenhetssymtom bland asylsökande 

barn?  

- På vilket sätt kan symptom av uppgivenhet visa sig? 

- Svenskt fenomen – vad tänker ni kring detta? 

 

 När kom verksamheten i kontakt med asylsökande barn med uppgivenhetssymptom 

för första gången? 

 

 Tror du att det finns specifika bakomliggande faktorer som gör att asylsökande barn 

utvecklar symptom på uppgivenhet? 

- Stress 

- Upplevelser av traumatiska händelser (primär- och sekundär traumatisering)  

- Specifik teori som kan förklara? Om inte, andra förklaringsmodeller? 

 

 Kan asylprocessen ha någon inverkan i utvecklingen av uppgivenhet?  

 

 Kan föräldrarna/familjen ha någon inverkan på barnets utveckling av uppgivenhet?  

- Föräldrarna egna psykiska besvär? Om ja, vilka och hur yttrar detta sig? 

- Vilken betydelse har föräldrarnas omsorgsförmåga i frågan?  

 

 Hur diagnostiserar verksamheten asylsökande barn med uppgivenhetssymtom?  

- Riktlinjer, manualer, etc. 

- Finns det någon enskild diagnos som kan förklara barnets symptom på uppgivenhet?  

 

 Har det skett någon förändring över tid i verksamhetens kunskapsläge då det kommer 

till asylsökande barn med uppgivenhetssymptom? 

 

3. Behandling  

 Hur många asylsökande barn som uppvisar symptom av uppgivenhet behandlas just nu 

i er verksamhet? 

 

 Hur arbetar verksamheten med asylsökande barn med uppgivenhetssymptom? 

- Någon speciell metod? 

- Vad är viktigt att tänka på? 

- I de fall barnet uppvisar svåra symptom på uppgivenhet (vägrar äta, tala, gå etc.), hur 

arbetar ni då? 
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- Har permanent uppehållstillstånd (PUT) någon betydelse för behandlingens 

effektivitet? 

 

 Vilka svårigheter möts verksamheten av i kontakten med asylsökande familjer med 

barn som uppvisar symptom på uppgivenhet?  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

 

Materialet kommer endast att användas till just denna specifika kvalitativa studie och kommer 

att förstöras efter avslutad undersökning. Det är helt frivilligt att medverka vilket innebär att 

du har rätt att avbryta intervjun när som helst.  Inga namn på intervjupersoner eller i vilken 

stad verksamheten befinner sig i kommer att skrivas ut i det färdiga resultatet vilket gör att 

materialet inte kommer att kunna spåras till ursprungskällorna. Efter att deltagarna samtyckt 

till att intervjun spelas in med hjälp av diktafon kommer sådan utrustning att användas.  

Efter detta intervjutillfälle kommer intervjun att transkriberas, dock kommer endast det som vi 

anser är relevant för studien att behandlas. Det är möjligt att ta del av både det transkriberade 

materialet samt det slutgiltiga resultatet av vår studie.  

Syftet med studien är dels att belysa hur kunskapsläget kring asylsökande barn med 

uppgivenhetssymtom ser ut vid ett asylteam vid BUP respektive ett HVB-hem i norra Sverige, 

dels undersöka hur dessa barn och familjer behandlas inom verksamheterna 

 

Intervjufrågorna är bifogade på nästa blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Teman och intervjufrågor 
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4. Tillbakablick kring verksamheten 

 

 Kan du beskriva hur asylteamet startade och i vilket syfte? 

 Vad var din roll i utvecklandet av verksamheten? 

 Vad har du för utbildning/ar? 

 Vet du om det finns liknande verksamheter på andra platser i Sverige? 

 

5. Fenomenet med uppgivenhetssymptom  

 

 Hur definierar du fenomenet med uppgivenhetssymtom bland asylsökande barn?  

- På vilket sätt kan symptom av uppgivenhet visa sig? 

- Svenskt fenomen – vad tänker ni kring detta? 

 

 När kom asylteamet i kontakt med asylsökande barn med uppgivenhetssymptom för 

första gången?  

 Fanns det barn med uppgivenhetssymptom innan det startade? 

 

 Tror du att det finns specifika bakomliggande faktorer som gör att asylsökande barn 

utvecklar symptom på uppgivenhet? 

- Stress 

- Upplevelser av traumatiska händelser (primär- och sekundär traumatisering)  

- Specifik teori som kan förklara? Om inte, andra förklaringsmodeller? 

 

 Tror du att asylprocessen kan ha någon inverkan i utvecklandet av uppgivenhet?  

 

 Kan föräldrarna/familjen ha någon inverkan på barnets utveckling av uppgivenhet?  

- Föräldrarna egna psykiska besvär? Om ja, vilka och hur yttrar detta sig? 

- Vilken betydelse har föräldrarnas omsorgsförmåga i frågan?  

 

 Vet du hur asylsökande barn med uppgivenhetssymtom diagnostiseras?  

- Riktlinjer, manualer, etc. 

- Finns det någon enskild diagnos som kan förklara barnets symptom på uppgivenhet?  

 

- Är det vanligt att det äldsta barnet i familjen som insjuknar? I så fall, vad kan det bero 

på?  

 

 Har det skett någon förändring över tid gällande kunskapsläget då det kommer till 

asylsökande barn med uppgivenhetssymptom? 

 Hur går debatten idag jämfört med tidigare? 

 

6. Behandling  

 

 Finns det någon speciell metod som är bra vid behandling av uppgivenhetssymptom? 

- Hur ska man förhålla sig? 

- Vad är viktigt att tänka på? 

- I de fall barnet uppvisar svåra symptom på uppgivenhet (vägrar äta, tala, gå etc.), hur 

arbetar ni då? 
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- Har permanent uppehållstillstånd (PUT) någon betydelse för behandlingens 

effektivitet? 

 

 Vilka svårigheter upplever du uppstår i kontakten med asylsökande familjer med barn 

som uppvisar symptom på uppgivenhet?  
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Bilaga 3 

Kodningsmall  

 

Kod                           Kategori                    

3-gradig skala  

Formell definition  

Tillstånd av vägran 

Kliniska symptom 

Backa allt mer  

Hjälpjag 

Rullstolsbunden 

Avstängdhet  

Slutna ögon  

Sängliggandes  

Social tillbakadragenhet 

Komplext fenomen 

Multipla förklaringsmodeller 

 

 

 

Definition och symptombild 

 

Bärare av familjens smärta 

Kommunicera 

Specifikt etniskt ursprung 

Kulturellt betingat  

Asylskäl  

Det äldsta barnets kognitiva utveckling  

Ansvarstagande 

 

 

 

Kulturbetingelser 

Liv i exil 

Grundtrygghet  

Dödsskräck 

Traumatiska upplevelser 

Hopp och förtvivlan  

Kvotflyktingar  

Psykiskt stark stress  

En sista utväg 

Härbergera asylprocessen 

Traumatiska upplevelser 

Olöslig livssituation 

Betydelsen av avslag 

Asylprocessen 

Välkänt fenomen 

 

 

 

Migration- och asylprocess 

 

 

Kontext  

Omsorgsförmåga 

Lyhördhet 

Freeze situation 

Härbergera 

Avspegling 

Barnets behov 

Familjeproblematik 

Tidigare psykiatrisk problematik 

Barn får vara barn 

Individuell sårbarhet 

 

 

 

Familjens betydelse 
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Psykisk ohälsa 

Psykisk hälsa 

Bemästringsförmåga 

Symptombärare  

Familjesystem 

Vuxenprat 

Delaktighet 

Resursstarka vuxna 

Boendesituation 

Arbeta två och två 

Överdrivet beskyddande 

Betydelsen av PUT 

Unikt arbetssätt 

Bryta gamla mönster 

Det paradoxala 

Somatisk sjukdom 

Föräldrarnas dåliga mående 

Störa barnet 

Björntjänster 

Känna skuld 

Motivering 

Symbios 

Allians  

Föräldrarnas påtryckning 

Somatisk undersökning 

Familje- och föräldrastöd 

Dagliga rutiner 

Samverkan  

Otydlighet i ansvar 

Intyg 

Plötsligt tillfrisknande 

Öppenvård 

Hospitalisering 

Brist på tid och resurser 

Depressivt tillstånd 

Återhämtning 

Undvika sondmatning 

Undvika rullstol  

Verkställighetshinder 

 

 

 

Behandlingsarbete  

Massmedialt intresse 

Unikt svenskt fenomen 

Simulering  

Snabb ökning av fall 

Lite forskning i ämnet 

Individens maktlöshet i systemet 

 

 

 

Övriga synpunkter på kunskapsläget om 

uppgivenhetssymptom 

 


