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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de behandlingshem som tog emot oss med öppna armar och 
beskrev med stort hjärta och inlevelse sitt arbete för oss med både frustration och glädje. Att 
arbeta med asylsökande barn med apatiskt tillstånd är en påfrestande situation inte bara för 
barnen utan även emotionellt för alla inblandade. Att orka stå ut trots ett arbete som till synes 
kan te sig förgäves, visar prov på verklig kämparglöd som är så oerhört viktigt inom 
behandlingsarbetet. 
 
Genom vårt arbete har många tankar och idéer väckts och mycket ny och viktig kunskap har 
kommit oss tillhanda vilket vi säkerligen kommer att ha stor nytta av i framtiden då detta är 
ett problem som hittills bara har skrapats på ytan. 
 
Tack till Stellan Jeppsson som har hjälpt och handlett oss genom vår resa och med kritiska 
ögon hjälpt oss att se på detta problem. 
 
Vi vill även tacka alla andra som på något sätt bidragit till att göra vår uppsats läsvärd och så 
intressant som möjligt. 
 
Slutligen vill vi tacka oss själva för ett väl genomfört, lärorikt och utvecklande arbete med 
bibehållen motivation under arbetets gång. 
 
 
 
Växjö, Våren 2006. 
 
Fredrik Nilsson och Patrik Ohlsson
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Syftet med denna studie var att belysa uppkomsten av apatiskt tillstånd, hur man som 
behandlare bemöter och behandlar asylsökande barn med apatiskt tillstånd. Vilket 
mynnade ut i våra frågeställningar: Vad är apatiskt tillstånd och hur kan det uppstå? 
Varför drabbar detta i sådan omfattning just asylsökande barn? Hur bemöter och 
behandlar man klienter med apatiskt tillstånd på en institution? Vi har intervjuat personal 
på behandlingshem som arbetar med dessa barn. Den lästa litteraturen samt de intervjuer 
vi gjort med behandlingspersonalen har knutits samman med Antonovskys KASAM och 
Bowlbys bindningsteori. Inslag i litteraturen har varit om det är ett äkta sjukdomstillstånd 
eller ett ”fejkat” tillstånd för att få uppehållstillstånd. Slutsatsen blev att de apatiska 
flyktingbarnen hamnar i en situation som består av hopplöshet och hjälplöshet. Deras enda 
trygga bas som oftast är modern har försvunnit då hon själv ofta drabbas av en depression 
och därför inte kan sköta om sitt barn på ett adekvat sätt. Tillfrisknandet av det apatiska 
barnet består av att man som behandlare bistår med att ge barnet vård och omsorg. 
Nyckeln till ett tillfrisknande ligger i att familjen får ett uppehållstillstånd. Ur ett 
behandlingsperspektiv spelar det ingen roll om tillståndet är ”fejkat” eller äkta för att ta 
familjen på allvar då ett ”fejkat” tillstånd visar att problemet är illa nog. 
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INLEDNING 
 
Inom barnpsykiatrin råder det idag delade meningar om de asylsökande apatiska barnen. 
Det finns idag ingen erkänd behandlingsmetod för dessa barn, och tillståndet i sig kan av 
vissa personer inom området ses som ett ”fejkat” tillstånd, för att få uppehållstillstånd, 
medan andra menar att det är ett allvarligt problem som måste tas itu med. Vissa forskare 
inom området anser att det är ett problem som endast förekommer i Sverige, medan andra 
forskare har visat att det problemet är globalt. Apatiskt tillstånd är ett samlingsnamn för 
ett sjukdomstillstånd som har fått varierande benämningar så som depressiv 
devitalisering, uppgivenhetssymptom, pervasive refusal syndrome (PRS). Tillståndet hos 
barnen visar sig i form av olika symtom så som t.ex. matvägran, okontaktbara, minskad 
rörelseförmåga och socialt tillbakadragna. I uppsatsen kommer vi att använda oss av 
dessa olika uttryck då de används olika flitigt av författarna. Det finns idag inga klara 
diagnoskriterier för vad som ska betecknas som ”apati” och inte heller några direktiv för 
hur tillståndet ska behandlas. Det strids även om vilka orsakerna till apatin kan tänkas 
vara (Almqvist, 1997; Bodegård, 2005; Lindberg & Sundelin, 2005). 
 
Problemet kring asylsökande barn med apatiskt tillstånd är relativt nytt och har därför 
inte funnits i vårt intresse tidigare, men efter flera uppmärksammade debatter i 
massmedia har vi valt att belysa detta fenomen. Vi har valt att skriva om hur man som 
behandlare arbetar med apatiskt tillstånd. Det skrivs mycket artiklar samt visas inslag i 
TV om apatiska flyktingbarn där det ibland vinklas som att barnen uppvisar ett ”fejkat” 
tillstånd för att få stanna i Sverige. Eftersom ingen belyser problemet ur 
behandlingssynpunkt så vill vi sätta oss in mer i situationen.  
 
Eftersom vi kommer att undersöka fenomenet apatiskt tillstånd och hur man arbetar med 
dessa klienter har vi därför medvetet valt att ställa oss utanför hur eventuella politiska 
aspekter med t ex de asylsökandes handlingsförfaranden påverkar uppkomsten till detta 
tillstånd.  
 
BAKGRUND 
 
Asylprocessen 
En person som anländer till Sverige börjar med att skicka sin ansökan till 
Migrationsverket som påbörjar asylärendet vilket ofta är en långdragen process. Cirka en 
tredjedel av alla ärenden som handhas av Migrationsverket har ingen rätt till asyl enligt 
1:a asyllandsprincipen i Genèvekonventionen (Bilaga 1) eller enligt Dublinförordningen 
(Bilaga 2), dessa ärenden försöker man avgöra så snabbt som möjligt. Under 
asylprocessens gång vistas de asylsökande ofta hos släktingar eller på förläggningar 
betalda av Migrationsverket, samtidigt ska de delta i någon form av undervisning eller 
arbete, vilket ofta är svenskundervisning, engelska eller data. Om deras ärende förväntas 
ta längre än 4 månader har de rätt att söka arbete. Asylsökande har under processens gång 
rätt till akut sjuk- och tandvård, barn har i samma utsträckning som svenska medborgare 
rätt till vård. Innan beslut fattas om uppehållstillstånd träffar den asylsökande sin 
handläggare flera gånger. Hjälpen som finns att tillgå för den asylsökande är tolkhjälp 
och juridisk hjälp som betalas av Migrationsverket (Migrationsverket, 2005).  
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Beslut om uppehållstillstånd 
Utifrån barnkonventionen har barnen rätt att höras i beslutsärenden men ofta fattas 
besluten utifrån föräldrarnas situation. Om skälen för asyl inte anses vara tillräckliga 
fattar Migrationsverket beslut om avvisning, den asylsökande har då rätt att antingen 
överklaga beslutet till utlänningsnämnden, vilket de flesta gör, eller så lämnar de Sverige. 
Migrationsverket uppger att det kan ta upp till två år innan ett ärende slutgiltigt avgörs. 
Om den asylsökande får sin ansökan beviljad i någon av instanserna får de i regel 
permanent uppehållstillstånd med rätt att bosätta sig i Sverige för gott, med undantag för 
de som får tillfälligt uppehållstillstånd. Får man avslag i sin ansökan om asyl är man 
skyldig att lämna Sverige. Många väljer att fly undan systemet och stanna i Sverige då de 
ser det som en sista utväg, detta medför dock att de är utan rätt till akutsjukvård vilket 
många ofta är i behov av (Migrationsverket, 2005). 
 

Regeringen gav den 7 juli 2005 Socialstyrelsen i uppdrag att utforma 
rekommendationer när det gäller tidiga insatser, vård och behandling av barn med 
uppgivenhetssymtom: ’Socialstyrelsen skall beakta vikten av förebyggande 
strategier och möjligheter till tidig upptäckt, tidiga stödinsatser och vårdplanering 
samt hälso- och sjukvårdsinsatser. Vidare skall Socialstyrelsen beakta erfarenheter, 
strategier och insatser inom hälso- och sjukvården från olika områden i Sverige. 
Socialtjänstens roll skall särskilt uppmärksammas.’ (Socialstyrelsen, 2005 s.1) 
 

Hjälplöshet och hopplöshet i ett obestämbart tidsperspektiv 
Enligt statistik från Migrationsverket har antalet asylsökande i Sverige sedan mitten av 
90-talet ökat. Malmström (2003) skriver i sin rapport att en stor del av de barn som 
kommer till Sverige lider av svår psykisk ohälsa på grund av de svåra traumatiska 
erfarenheter de har med sig. Almqvist (1997) menar att många flyktingbarns hälsa 
påverkas av det som man upplevt i sitt hemland samt att deras familjedynamik ofta 
innefattar förnekande av vad som tidigare hänt samt brist på kommunikation inom 
familjen. Ett stort inslag i massmedia och debatter har varit problemen kring 
flyktingbarnens asylsituation och behandlingen av deras apatiska tillstånd. Enligt 
Tunström (2004) finns det på Sveriges flyktingförläggningar cirka 150 barn, som helt 
slutat kommunicera med omvärlden. Dessa okontaktbara barn varken äter, dricker eller 
rör sig, och har hamnat i ett apatiskt, komaliknande tillstånd. Åtskilliga av dessa barn har 
begått upprepade suicidförsök och andra självdestruktiva handlingar. Alla dessa barn är 
asylsökande, ofta med svåra traumatiska erfarenheter, och har under lång tid väntat på 
besked från Migrationsverket om huruvida de får stanna i Sverige eller ska skickas 
tillbaka till hemlandet. För många har detta blivit övermäktigt att bära, och i sin 
misströstan svarar de med att sluta sig fullständigt från omvärlden (Tunström, 2004).  
 
Problemet kring den asylpolitiska praktiska tillämpningen är att man saknar kunskap om 
de patogena psykologiska moment som enligt forskning och litteratur visar ligga bakom 
utvecklandet av psykiskt ohälsa hos asylsökande. Dessa tre moment som beskrivs är 
hjälplöshet och hopplöshet i ett obestämbart tidsperspektiv (Bodegård, 2004). Kunskap 
och handlingssätt kring dessa problem kan leda till att livskvaliteten under asyltiden 
påtagligt förbättras menar författaren viket skulle innebära att tidsperspektiven blir 
förutsägbara, dialogerna tydligare, konkretare myndighetshandläggning och tidig 
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identifiering av familjer med risk att utveckla psykisk ohälsa. Vidare menar författaren att 
man med detta i handen inte ska lasta den svenska asylpolitiken för att människor med 
svåra psykiska upplevelser från sitt hemland mår dåligt i Sverige, men man ska ändå ta 
sitt ansvar för att göra det så humanitärt som möjligt under asylprocessen (Bodegård, 
2004). 
 
Redan 1958 beskrevs det i Elementär barnpsykiatri (Annell I: Bodegård, 2005) om 
fenomenet som idag tycks drabba flera av de asylsökande barnen i Sverige. Tillståndet 
beskrivs som en ”apatineuros som kan te sig antingen som en schizofreni av kataton typ 
eller som en depression med stark hämning” (Annell et at, 2005 s.1). 
(Nationalencyklopedin, 2006 definierar apatineuros som störningar i psykomotoriken 
samt bisarra beteenden). Ett stort problem som finns inom detta område är att man inte är 
helt överens om hur vården kring dessa barn ska skötas. Ska man ta hänsyn till att 
barnens uppvisade beteende kan vara en reaktion av asylprocessen? Bodegård (2005) 
beskriver att problemet inte är något helt nytt utan det är svårighetsgradens variation som 
gör det till ett dilemma.  
 
Apatiskt tillstånd som ett globalt problem 
Psykologen Marie Hessle och sociologen Nader Ahmadi blev 2002 tillsatta av regeringen 
att utreda förekomsten av apatiska flyktingbarn och varför de bara finns i Sverige. I 
motsats till detta visar internationell forskning att detta problem inte alls är något 
utpräglat svenskt. Forskning som Bryan Lask (2004) har utfört kring PRS vilket är det 
internationella namnet på de syndrom som de apatiska barnen i Sverige har, visar att 
förekomsten av detta syndrom har återfunnits i flera andra länder i världen, bland annat i 
Australien, Norge, USA och Storbritannien, vilket visar att problemet sträcker sig globalt. 
PRS är ett syndrom som ofta förekommit i utländska rapporter inom barnpsykiatrin och 
är i stort sett identiskt med den svenska betäckningen för apatiskt tillstånd. Uppkomsten 
till detta syndrom visar att det är en sårbarhet hos barnen som gynnar ett onormalt 
sjukdomsbeteende tillsammans med svåra kommunikationsstörningar inom familjen. Det 
typiska för dessa barn som utvecklar symptomen är att de lever i en miljö och atmosfär 
som genomsyras av hopplöshet, hjälplöshet och oförutsägbara tidsperspektiv vilka är 
grunden till att symptomen uppstår och underhålls (Bodegård, 2004). Trots detta propsar 
den svenska regeringen på att det är en svensk företeelse som enligt Marie Hessle och 
Nader Ahmadi inte funnits tidigare än 2002. Utredningen som de tagit fram (SOU 
2005:2) har fått svidande kritik, från flera olika håll, bland annat från läkare och 
barnpsykologer som är insatta i ämnet, och menar att utredningen inte tycks presentera 
något nytt och för att de inte har tagit någon hänsyn till vad barnen varit med om och 
upplevt innan de kom till Sverige (Melin, 2005). I utredningen kom man fram till att ca 
87 procent av alla barn med apatiskt tillstånd kom från forna Sovjetunionen och före detta 
Jugoslavien. Insjuknandet kring dessa barn förklaras av Hessle som menar att problemet 
legat hos föräldrarna och andra närstående, att de inte kunnat ta hand om sina barn då de 
själva mått psykiskt dåligt. Man har således inte tagit någon som helst hänsyn till att 
dessa länder varit drabbade av krig och misär under lång tid (Melin, 2005).  
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Beskrivning av apatiskt tillstånd  
Bryan Lask är professor i barn och ungdomspsykiatri på St George´s Hospital Medical 
School i London och har arbetat i över 20 år med ätstörningar hos barn i tidiga åldrar och 
har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar kring ämnet (Lask, 2004). Han beskriver 
PRS som ett syndrom med en varierande grad av tillbakadragande och motstånd till 
behandling, vilket ofta leder till livshotande tillstånd utan påverkan av någon sjukdom. 
Enligt författaren beror tillståndet på ett samspel mellan barnets psykiska känslighet och 
ett familjeklimat som är präglat av hopplöshet och hjälplöshet som beror på tidigare eller 
pågående trauman. Man har tagit fram olika kriterier som ska fastställas detta ”nya” 
syndrom.  
 

• Matvägran och viktminskning. 
 

• Socialt tillbakadragen samt skolvägran. 
 
• Delvis eller helt vägran att utföra minst två av följande områden: 

Personlig hygien, Talet, Rörelseförmåga. 
 

• Uppvisa kraftigt motstånd vid behandling. 
 

• Inga symtom på att det är kroppsliga orsaker till tillståndet. 
 

• Inga andra psykiska sjukdomar som bättre kan beskriva symptomen (Thomson & 
Nunn, 1996 I: Lask, 2004 s.2 Egen översättning). 
 

Författarna skriver att problemen kring dessa symptom är så allvarliga att sjukhusvård 
nästan alltid är nödvändiga. Det finns inga rapporter om barn som tillfrisknat genom att 
de vårdats inom ”öppenvården” eller i hemmet. Vården kring dessa barn kräver att man 
som behandlare går försiktigt fram och visar tålamod, man kan inte påskynda processen 
utan den måste få ta sin tid annars kan det bli kontraproduktivt vilket kan leda till en 
regression av tillståndet. Många gånger kan det ta upp till ett år innan barnen blir 
mottagliga för behandlingen (Thomson & Nunn, 1996). Författarna menar vidare att 
miljön kring dessa barn ska vara strukturerad och konsistent där barnen kan känna 
trygghet och stöd, där behandlingen ska inkludera sjukgymnastik, individuellterapi, 
familjeterapi och medicinering. Sjukgymnastik i ett tidigt stadium ska hjälpa till att 
frigöra och motverka stelhet och med tiden ska barnet bli uppmuntrad till att röra på sig. 
Den individuella terapin spelar mindre roll i början men utgör dock en viktig del av 
behandlingen, där terapeuten måste vara skicklig att kommunicera med stumma barn. Ett 
hjälpmedel som behandlaren kan använda sig av är att tänka högt, att hela tiden beskriva 
med ord det man gör har visat sig vara mycket effektivt tillsammans med att använda sig 
av leksaker i kommunikationen. Senare när barnet är mer vaket men ännu inte talar kan 
man använda sig av brevväxling eller måleri där barnet får uttrycka sina tankar och 
känslor i text och bilder (Thomson & Nunn, 1996).  
 
Målet med familjeterapin är att hjälpa föräldrarna med deras egen ångest och stress samt 
ge råd hur de kan kommunicera och göra vardagen mer stabil, även syskon om sådana 
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finns ska vara delaktiga i behandlingen. Den medicinska behandlingen har en mycket 
begränsad roll, användandet av antidepressiva och lugnande medel har visat sig vara 
värdefulla, men inte för barn i ett djupare apatiskt tillstånd där kontakt med dessa barn är 
nästintill obefintlig. När barnet börjar tillfriskna flyttas fokus från att barnet ska känna 
trygghet och stabilitet till vanlig rehabilitering, men det är oerhört viktigt att låta det hela 
gå i barnets egen takt. Även här kan det ta upp till ett år innan barn med apati når resultat 
(Lask, 2004). Det symptom som först visat sig vid insjuknandet är oftast det som sist 
försvinner, vilket innebär att om barnets första symptom t.ex. var matvägran kommer 
detta symptom att vara det sista som försvinner (Richards I: Lask, 2004). Barn med apati 
verkar enligt författaren tillfriskna helt, eller så gott som helt, med mycket få 
komplikationer om de får behandling. Trots att forskarna länge har studerat fenomenet 
tycks det finnas många obesvarade frågor t.ex. existerar verkligen syndromet? Vilka är 
orsakerna? Vilken behandling är bäst? Finns det olika svårighetsgrader av problemet? 
(Lask, 2004) 
 
Inverkan av permanent/tillfälligt uppehållstillstånd 
I en undersökning på PBU (Psykisk Barn och Ungdomsvård) i Boden/Luleå kartlagde 
man alla asylsökande barn från januari 1998 till april 2005 med diagnoser utifrån ICD-X 
(The international classification of diseases and related health problems tenth edition). 
Syftet var att kartlägga barns tidigare sjuklighet, diagnos, etniskt bakgrund och 
mödrarnas psykiska hälsa för att sedan utvärdera vilken roll ett permanent 
uppehållstillstånd (PUT) respektive ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) har för roll 
gällande tillfrisknande (Joelsson & Dahlin, 2005). Uppgifter togs även kring barn där 
man noterade om de bevittnat våld, om familjen varit splittrad samt hur de fungerat i 
hemlandet eller under flykten. Resultatet visade att det under dessa år bott 1299 barn och 
ungdomar på Sveriges flyktingförläggningar, 124 av dessa barn hade någon gång under 
sin tid på flyktingförläggningen sökt PBU och av dessa 124 barn hade 27 under någon 
period fått näringstillförsel via matning eller sond. De flesta barn som sökt sig till PBU 
uppvisade tillstånd av ängslighet och depression. 11 av barnen uppvisade apati och 4 
depressiv devitalisering. Majoriteten av de sökande till PBU var barn från forna 
Sovjetunionen, 40 procent av alla sökande barn hade bevittnat någon form av fysiskt våld 
eller att familjen varit splittrad, bland de barn som fick näringstillförsel var motsvarande 
siffra 55 procent (Joelsson & Dahlin, 2005). Av de 124 asylsökande barnen så fick 74 
stycken PUT/TUT, bland de barnen så var 27 stycken föremål för näringstillförsel och 20 
stycken av dessa fick PUT/TUT. Ska detta jämföras med hela andelen barn som vistats på 
flyktingförläggning var det en tredjedel som fick PUT/TUT. 14 barn avslutade kontakten 
innan besked om uppehållstillstånd, motsvarande siffra för de som avslutade kontakten 
efter besked var 47 stycken. Det visade sig också att beskedet om ett negativt 
uppehållstillstånd bidrog till att försämra tillståndet, och av de med näringstillförsel 
slutade 85 procent att äta efter ett negativt besked (Bilaga 3), (Joelsson & Dahlin, 2005).  
 
I studien från PBU (Joelsson & Dahlin, 2005) kom man fram till att av de barn som 
vistats på flyktingförläggningen sökte sig 10 procent till PBU oftast med symptom av 
depressioner eller oro, vilket hade framträtt i samband med ett negativt besked om 
uppehållstillstånd. Detsamma gällde de barn som hade fått näringstillförsel. Jämförelsen 
av alla de barn som vistats på flyktingförläggningen med dem som sökte sig till PBU 
inom samma grupp så fick den senare dubbelt så ofta uppehållstillstånd.  
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Den situation som finns kring en viss grupp av asylsökande flyktingbarn har Peter 
Engelsöy, överläkare på BUP (Barn och ungdomspsykiatriska kliniken) i Stockholm, 
uttalat sig om inför riksdagens socialförsäkringsutskott som där ”det inte finns asylskäl i 
den riktiga meningen”. Han menade att vissa flyktingfamiljer får råd och påverkas av 
olika hjälpare om att göra tillståndet värre än vad det egentligen är för att få stanna i 
Sverige. Engelsöy menar att om den här gruppen asylsökande får uppehållstillstånd kan 
det fortsättningsvis leda till att fler familjer låter sina barn insjukna i hopp om att få 
uppehållstillstånd (Vestin, 2005).  
 
Problem inom BUP med asylsökande barn med apatiskt tillstånd 
År 2003 skickades en enkät ut till samtliga BUP-kliniker i hela Sverige som handlar om 
att kartlägga omfattningen och erfarenheterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin med 
inläggning av barn med invandrarbakgrund och som har uppgivenhetssymtom (Tunström, 
2004). Syftet var att svaren skulle bidra till utvecklandet av barnpsykiatriska åtgärder för 
de asylsökande barnen. På en konferens med Allmänna Barnhuset på Sätra Bruk hösten 
2002 visade det sig att flertalet BUP-kliniker i landet var mycket upptagna av dessa fall 
med asylsökande barn. Man gav uttryck för vanmakt i behandlingshänseende och 
frustration inför en asylpolitik som man upplevde hade försatt psykiatrin i en 
gisslanposition. För barn som tvingas lämna sitt hemland i tron om att finna något bättre, 
kan dessa barn många gånger hamna i en situation som består av väntan, svåra 
levnadsvillkor och familjesplittring. Detta kan medföra att de inte finner något hopp om 
att få ett ”normalt” liv med stadiga relationer och en trygg bas. Författaren menar också 
att uppgivenhetssyndromet kan ha sin grund i den svenska flyktingsituationen och menar 
att när föräldrarna börjar inse att de riskerar att skickas tillbaka till hemlandet så hamnar 
de i en återvändsgränd där hopp om framtiden försvinner vilket får till följd att de inte 
längre kan förmedla detta till sina barn. 
 
Man har i undersökningen kommit fram till att det finns två mycket stora problem inom 
detta område. Det första är omfattningen av antalet barn med uppgivenhetssymtom. Det 
andra är frustrationen över att inte kunna hjälpa dessa barn då man snarare såg en 
regression och försämring av tidigare tillstånd. Många ansåg sig vara maktlösa inför 
situationen som tycktes styras av yttre strukturella förhållanden och upplevde sig inte 
vara mer än en bricka i ett spel. Man kom utöver detta fram till fyra punkter där första 
punkten handlar om migrationspolitiken, där man i många fall inte har sett till barnens 
bästa då man genom tidigare fall har sett att den bästa lösningen är att barn får 
uppehållstillstånd. Man måste utveckla en speciell asylsjukvård som kan ta hand om de 
behövande barnen både i det akuta läget men också ha möjlighet att följa upp och se vad 
som händer. Psykiatrin ska inte ensam ha ansvaret för familjen, arbetsfördelningen 
mellan myndigheterna måste tydliggöras på ett bättre sätt. Behandlarna måste gå samman 
i ett nätverk där man byter erfarenheter med varandra för att finna en så bra 
behandlingsmetod som möjligt. Detta eftersom problemet är relativt nytt, och ytterligare 
kunskap behövs (Tunström, 2004).  
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Inlärd hjälplöshet 
”Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – kunskapsöversikt och kartläggning” är 
en rapport av Nader Ahmadi och Marie Hessle (SOU 2005:2) som behandlar flyktingbarn 
i Sverige med uppgivenhetssymtom. Man har i denna utredning använt sig av 424 
fallstudier runt om i Sverige. Uppgiften har varit att beskriva forskningsläget kring 
fenomenet och visa problemets förekomst på både nationell och internationell nivå. 
Internationellt hänvisar studien till Lask (2004) och Thomson och Nunn (1996). Lask 
menar att den utlösande faktorn till tillståndet ännu inte är helt känt och tonar ner 
betydelsen av sexuella övergrepp som en utlösande faktor. I stället håller han med 
Thomson och Nunns teori om att det kan vara ”inlärd hjälplöshet” som kan vara 
förklaringen till tillståndet. De anser att känslan av att befinna sig i en okontrollerbar och 
hopplös situation kantad med familjekonflikter, förlust av nära anhöriga och migration 
kan medföra att de utvecklar PRS (SOU 2005:2). Antonovsky (1991) skriver om inlärd 
hjälplöshet där han menar att om man ser t.ex. en svår sjukdom som något man inte kan 
göra något åt och inte ser någon ljuspunkt i tillvaron blir faran kring detta tankesätt att 
man ger upp, detta kan leda till en depression där tankesättet kring det sjuka är det enda 
som existerar och detta blir en stor riskfaktor i sig. Thomson och Nunn (I: SOU 2005:2) 
menar att detta kan ses i samband med de djurförsök som utfördes på 1950-talet, där man 
utsatte hundar för smärta genom att ge elchocker, efter ett tag gjorde hundarna inte några 
som helst försök att rädda sig ur situationen utan genomled istället smärtan passivt 
eftersom de hade lärt sig att smärtan skulle upphöra oavsett deras respons, de verkade ha 
gett upp.  
 
Till skillnad från Lask (2004) har Ahmadi i sin studie (SOU 2005:2) ännu inte på ett 
övergripande sätt kunnat kartlägga eventuella förekomster av asylsökande barn med 
uppgivenhetssymtom i övriga europeiska länder. Resultaten av de svar som lämnats in 
från centrala organisationer/myndigheter i några europeiska länder visar att asylsökande 
barn med uppgivenhetssymptom knappt existerar förutom i ett fåtal fall.  
 
Behandling 
Vid behandling av barn med apatiskt tillstånd så går åsikterna isär om var behandlingen 
ska bedrivas, vissa anser att sjukhusvården är det bästa medan andra anser att 
öppenvården är att föredra. Det som avgör var vården ska bedrivas är dels en ekonomisk 
fråga, men framför allt barnets tillstånd och nätverkets förmåga till omsorg. Många etiska 
dilemman ställs på prov då det gäller frågan om vilken vård som ska bedrivas. Barn som 
hotas av avvisning: ska behandling ges till dessa då den kan avbrytas om barnet skickas 
till sitt hemland? Ska barnen tillgodoses slutenvård vid behov eller räcker det med de 
insatser som finns inom öppenvården? Vissa menar att det finns ett enkelt svar på denna 
fråga och antyder att en tumregel man bör följa är ”Om barnet framför mig vore en 
svensk kollegas barn boende i mitt kvarter – hur skulle jag reagera då”? (Lindberg & 
Sundelin 2005 s.40).  
 
Det finns idag två skolor om hur barn med apatiskt tillstånd ska behandlas, inom öppen- 
eller slutenvården. De som talar för att den bästa vården kan tillgodoses inom 
öppenvården är att den traumatiska stressen som dessa barn lider av lätt förstärks i 
sjukhusmiljö och den isolering som den medför. Behandlingen inom öppenvård kräver 
dock ett väl fungerande nätverk av olika resurser som läkare, psykologer, förälder och 
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behandlingshem. De som framhåller att slutenvården är den bästa insatsen menar att 
föräldrarna inte räcker till i den intensiva behandling som krävs för att den bästa hjälp ska 
kunna ges. Det finns dock inga vetenskapliga belägg av behandlingsresultat när det gäller 
öppenvården av de apatiska barnen, däremot inom slutenvården, därför kan ingen 
jämförelse av effekterna dokumenteras (Lindberg & Sundelin, 2005).   
 
Förespråkarna för öppen- respektive slutenvården är klart eniga om att ett permanent 
uppehållstillstånd är nyckeln till ett tillfrisknande. Rapporter visar att en klar majoritet av 
alla barn som insjuknat i apatiskt tillstånd tillfrisknar efter det att uppehållstillståndet 
tilldelats. Tiden fram till det att ett tillfrisknande sker kan dock variera och för vissa barn 
har det tagit upp till ett år efter beskedet (Lindberg & Sundelin, 2005).  
 
Fungerande behandlingsstrategier 
Berg och Åkerlind (2005) beskriver i sin psykologiavhandling som syftade till att 
utforska psykiska problem hos asylsökande barn i Sverige samt att belysa möjliga sätt att 
tillgodose deras behov. Man utförde i studien tretton öppna intervjuer med 
barnpsykologer. Resultaten av analysen från studien visade att faktorer som bidrog till de 
asylsökande barnens psykiska problem var en historia av trauma, separation, barnets 
utvecklingsnivå, föräldrafungerande och familjedynamik. Psykologerna ställdes inför ett 
flertal dilemman i behandlingen eftersom asylprocessen verkar försvåra barnens problem. 
Enligt författarna kom barnpsykologerna fram till att de behandlingsstrategier som 
tycktes fungera är att strukturera vardagen och uppmuntra aktivitet, normalisera 
symptom, undervisa om trauma och kris, klarar av att acceptera ångest samt i vissa fall 
bearbeta traumatiska erfarenheter. För att kunna nå fram till barnen och familjen då de 
befinner sig i en otrygg situation gäller det att göra den så trygg och säker som möjligt 
vilket innebär att arbeta i nuet och att strukturera arbetssättet så att man träffar t.ex. 
samma personer, samma dag, samma tid och i samma rum.  
 
Arbetet med att behärska traumatiska erfarenheter kan ofta vara ett mycket svårt arbete 
för psykologerna då ångesten som väcks hos barnen av att åter igen föra upp problemet 
till ytan är för stor för barnen att hantera. För att kunna arbeta med traumabehandlingen 
krävs det ofta att barnet känner sig tryggt och har en stabil tillvaro vilket dessa barn ofta 
inte har, vilket medför att det först går att bearbeta dessa symptom efter det att man fått 
PUT/TUT (Berg & Åkerlind, 2005). I samma undersökning kom man fram till att 
barnpsykologerna ställs inför ett stort etiskt dilemma vid beskrivningar av barnens 
tillstånd för Migrationsverket. Psykologerna ställs ibland inför något de kallar den 
cyniska paradoxen, vilket innebär att intyget som psykologerna ska skriva kring barnen är 
bättre om det är negativt och sämre om det är positivt. Det medför ibland att föräldrarna 
kan uppmuntrar sina barn att agera sjukare än vad de egentligen är, detta innebär inte att 
barnet med vilje försöker manipulera psykologerna eller läkarna utan det kan vara en 
omedveten symtomföljd av att föräldrarna sätter stor press på barnen. Författarna skriver 
att behandlarna ibland ser att föräldrarna kan offra sina barns hälsa i kampen om att få 
uppehållstillstånd, då detta ofta föregås av att de får PUT/TUT av humanitära skäl på 
grund av barnens tillstånd, istället för flyktingskäl. Ett annat dilemma som psykologerna 
ibland ställs inför är att känna vanmakt över att myndigheterna inte tar någon som helst 
hänsyn till deras intyg medan det ibland kan spela en stor roll för utgången av PUT/TUT. 
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Signifikanta andra 
Vår B-uppsats (Nilsson & Ohlsson, 2005) som var en litteraturstudie vilket utgick från 
Antonovskys känsla av sammanhang (KASAM) beskrev vi varför vissa barn klarar sig 
bättre än andra i liknande svåra situationer, så kallade ”maskrosbarn”. Litteraturen visade 
att dessa barn ofta hade en signifikant andra person att vända sig till att få hjälp och stöd 
ifrån. Det innebär att barn som växer upp i svåra sociala situationer som t.ex. 
missbrukande föräldrar, försämrad ekonomi, psykisk instabila föräldrar eller misshandel 
ofta finner en styrka att kunna hantera situationen utifrån vänner, lärare, idrottsledare 
m.fl.  
 
Dessa s.k. ”maskrosbarn” har trots dessa svåra förutsättningar för ett ”normalt” liv klarat 
påfrestningarna och tagit sig ur situationen med en förmåga att klara sig bra i livet. 
Resultatet av forskningen kring dessa barn visar att forskarna ser det både som genetiskt 
betingat samt att miljön påverkar varför vissa barn klarar sig bättre ur riskmiljöer än 
andra i samma situation. Att det är genetiskt är forskarna överens om, men det krävs 
något mer för att barnen ska kunna ”blomma ut”. Detta innebär att det krävs en 
signifikant andra i barnets omgivning som fungerar som en accelerator åt barnet. Denna 
person ska kunna bistå med villkorslös kärlek och ta över föräldrarnas roll som 
förebilder. De personliga egenskaperna som barnen besitter, menar alla forskarna utom 
en i vår studie, finns redan från början men att det krävs något mer för att utvecklas 
(Nilsson & Ohlsson, 2005).  
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att belysa hur man som behandlare uppfattar problemet med att 
bemöta och behandla klienter med apatiskt tillstånd. Behandlarnas relation till dessa 
klienter och skapandet av en behandling samt hur man i en arbetsgrupp arbetar med detta 
tillstånd är något vi vill belysa. Detta har mynnat ut till våra frågeställningar: 

 
• Vad är apatiskt tillstånd och hur kan det uppstå? Varför drabbar detta i sådan 

omfattning just asylsökande barn?  
 
• Hur bemöter och behandlar man klienter med apatiskt tillstånd på en institution?  

 
 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Anledningen till att vi har valt att knyta an Bowlbys bindningsteori med de asylsökande 
barnen med apatiskt tillstånd är på grund av att dessa barns enda trygga bas, som oftast är 
modern, hamnar i ett depressivt tillstånd av asylprocessen, och försvinner från barnets 
närvaro, antingen fysiskt eller psykiskt. Modern har fungerat som barnets trygga bas 
sedan födseln och varit en gestalt som kunnat ge trygghet, stöd och tröst i svåra 
situationer. När modern inte längre finns närvarande för barnet i en hjälplös situation som 
de apatiska barnen befinner sig i, vill vi med hjälp av Bowlbys teori beskriva hur detta 
kan inverka på dessa barn.  
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Antonovskys teori kring KASAM (Känsla av sammanhang) har vi valt på grund av att 
dessa barn befinner sig i ett hopplöst och hjälplöst tillstånd, där de svenska 
myndigheterna är det enda som de kan förlita sig på. Att befinna sig i ett sådant tillstånd i 
ett främmande land, där språket och kulturen är helt annorlunda, kan bidra till att man 
förlorar sin känsla av sammanhang. Att finna något eller någon man kan förlita sig på och 
känna hopp om en ljus framtid, är något som är oerhört viktigt för dessa barn, och detta 
vill vi belysa med hjälp av KASAM. 
 
Bowlbys anknytningsteori 

Bindningsteorin i vida kretsar betraktas som den kanske bäst underbyggda hittills tillgängliga 
teorin om den socio-emotionella utvecklingen. (Rajecki, Lamb och Obmasher I: Bowlby, 1994 s. 
47) 

 
Rätt föräldrabeteende är en huvudnyckel till nästa generations psykiska hälsa skriver 
Bowlby (1994). Med detta menar han hur föräldrarnas beteende påverkar barnet. Tid och 
uppmärksamhet är något föräldrar måste ge sina barn, vilket ibland innebär att de måste 
offra egna intressen och aktiviteter. Författaren skriver att den ena undersökningen efter 
den andra visar att självständiga tonåringar och unga vuxna ofta kommer från hem där de 
haft en trygg uppväxt med tid och uppmärksamhet. Ett barns bindningsbeteende som kan 
vara den spontana kontakten med modern aktiveras av t.ex. smärta eller trötthet. Detta 
kan aktiveras när vissa omständigheter föreligger och upphör, t.ex. är barn som skriker 
och som är rädda i behov av att känna närhet och tröst av sin mor som antas vara 
beskyddare mot rovlystna angripare. Detta beteende är dock inte enbart begränsat till 
barn utan återfinns även hos ungdomar och vuxna, även om det inte är lika lätt att 
aktivera på samma sätt. Beroende på vilken slags känsla som väcks av 
bindningsbeteendet så spelar åldern hos individen och intensiteten i känslan en stor roll. 
Känslan som väcks är beroende av relationen mellan individen och bindningsgestalten 
vilket innebär att om den är god så skapas en känsla av trygghet, är den sämre uppstår 
svartsjuka, ängslan och vrede, vilket medför att om den bryts kommer sorg och 
depression (Bowlby, 1994). Vidare skriver författaren att han anser att det vore höjden av 
biologisk dumhet att låta utvecklingen av bindningsbeteendet lämnas åt den individuella 
inlärningen. Med detta menar han att föräldrabeteendet kan betraktas som en begränsad 
kategori av biologiskt grundade beteendetyper i likhet med t.ex. sexuella beteendet, 
undersökande beteendet och ätbeteendet, som alla på sitt sätt bidrar till individens eller 
dennes avkommas överlevnad. 
 
Bowlbys anknytningsteori kan således bestämmas av tre anknytningsstilar: trygg, osäker 
och undvikande: Bowlbys teori grundar sig bland annat på studier av Ainsworth m.fl. 
(1978 I: Bowlby, 1994). I denna studie studerade man spädbarn med hjälp av 
”främmande situationsmetoden” där man avsåg att studera hur spädbarnet reagerade i sin 
förälders närvaro kontra frånvaro. Från dessa iakttagelser kunde sedan barnen 
klassificeras efter det mönster som de uppvisade. De kunde antingen klassificeras som 
trygg eller otrygg bindning till modern. Denna studie avsåg dock endast barn/moder 
relation. Det finns dock flera studier som studerat relationen mellan barn/moder, 
barn/fader och det har visat sig att barnen kan ha en bättre relation till den ena än den 
andra eller lika bra till båda eller till ingen. Deras förhållande till nya människor och nya 
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uppgifter blev olika graderade på en skala där barn med en trygg relation till båda 
föräldrarna var säkrast och duktigast.  
 
I föräldrarollen krävs med andra ord att man finns tillhands, kan uppmuntra och bistå, 
men ingriper inte om det inte är absolut nödvändigt. Gällande barn och tonåringar så 
vågar de sig längre bort från sin trygga bas och under längre tidsperioder ju äldre de blir. 
Att deras trygga bas finns tillhands och är redo för gensvar vid behov är något de tar för 
givet om barnet är säker och trygg. När denna balans rubbas t.ex. om en förälder blir sjuk 
eller dör kommer individens emotionella jämvikt att visa hur betydelsefull basen är för 
individen (Bowlby, 1994). Författaren menar att bindningsbeteendet gör att en person 
bibehåller närhet och känner sig trygg till någon individ som uppfattas är i bättre stånd att 
klara världen. Detta visar sig tydligt när personen är sjuk och utmattad och kan lugnas 
genom tröst och omvårdnad. Genom att individen har vetskap om att det finns en 
bindningsgestalt i närheten får denne en känsla av trygghet som kan få personen att 
uppskatta och fortsätta relationen. Tydligast är detta i barndomen men genomsyrar även 
hela livet och speciellt i krävande situationer. 
 
När anknytning inte fungerar 
Bowlby (1994) har beskrivit att ett funktionellt bindningsbeteende är när barnet känner 
trygghet till föräldrarna och att de finns tillgängliga. När tilltron till föräldrarna brister på 
grund av olika omständigheter, t.ex. när ett barn separeras från sin bindningsgestalt som 
ofta är modern eller när hot av att bli övergiven visar sig, kan detta skapa ångest. Utöver 
ångest väcks också känslor av stark och intensiv vrede vars uppgift är att avstyra 
bindningsgestalten från att förverkliga hotet. Om hotet av att bli övergiven träder i kraft 
blir sorg den vanligaste reaktionen på det som inträffat. Får barnet ingen klarhet i vad 
som skett eller att det inte funnits någon i närheten som kunnat visa medkänsla och hjälpa 
barnet att komma tillrätta, så kan detta leda till ett patologiskt tillstånd. 
 
Författaren har i sin teori kring separation funnit att det finns en stor mängd olika 
försvarsprocesser hos barnen, en av dessa beskriver han som likgiltighet. Detta är ett 
fenomen som man fann efter att ha studerat hur barnen uppförde sig mot modern efter att 
ha lämnats ensam under ett par timmar. När modern sedan kom tillbaka uppträdde barnet 
först som om modern var en främling, barnet utvecklar en ”defensiv känsloförlamning” 
för att sedan bli väldigt ”klängig” med en oro och ilska om att bli lämnad ensam igen.  
 
Enligt författaren visar detta att beteendesystemet som svarar för bindningsbeteendet för 
en stund blir utslaget. Svar finner man hos de kognitiva psykologerna som beskriver att 
detta fenomen ses som ett ”narcissistiskt falskt själv” vilket innebär att de signaler som 
uppstår inne i och utanför individen som normalt sett är till för att aktivera 
bindningsbeteendet blockeras och fungerar som en ”defensiv uteslutning”, med andra ord 
bortträngning (Bowlby, 1994). I vuxen ålder kan detta visa sig genom att man inte vågar 
fästa sig vid någon av rädsla för att bli bortstött, vilket framkallar ångest och vrede. Detta 
kommer till uttryck genom en massiv blockering av att kunna uttrycka och känna behovet 
av omsorg, tröst och kärlek och därmed en nära och tillitsfull relation till någon annan. 
”Tendensen av att behandla så som man själv blivit behandlad ligger förvisso djupt i den 
mänskliga naturen” (Bowlby, 1994 s 118).  
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I en undersökning av Brown och Harris (1978 I: Bowlby, 1994) där man studerade 
depressiva störningar hos kvinnor fann man att flera samverkande negativa upplevelser 
under barndomen ofta får till följd att risken för psykisk störning fördubblas eller 
mångdubblas. En mor, som under sin uppväxt har varit med om flera negativa 
upplevelser till sina föräldrar, kan sedan hos sitt eget barn söka omsorg vilket kan få till 
följd att barnet i sin tur utvecklar ångest, skuld och fobier.  
 
Fem terapeutiska uppgifter 
Bowlby (1994) beskriver behandling av klienter med en dålig anknytning som att 
terapeuten ska hjälpa patienten att omvandla sitt tankesätt kring relationer. Genom den 
nya förståelsen kan man genom terapeuten utforska de föreställningsmodeller man har av 
sig själv. Detta beskriver författaren som fem sätt för att nå målet: 
 

• Att ge patienten en trygg bas där terapeuten fungerar som en ledsagare varifrån 
klienten kan utforska olika smärtsamma händelser i sitt liv där terapeutens uppgift 
är att vara uppmuntrande och visa medkänsla. 
 

• Att bistå klienten med att tänka efter på vilket sätt han skapar nya relationer till 
signifikanta gestalter. Vilka förväntningar klienten har på dessa samt om det 
eventuellt finns några böjelser klienten följer vid val av dessa personer. 
 

• Att hjälpa klienten att granska relationen dem emellan. 
 

• Att hjälpa klienten att tänka på hur hans förväntningar, känslor och handlingar 
kan vara resultat av tidigare händelser eller situationer från barndomen. 
 

• Att ge klienten insikt att förstå att hans bilder av sig själv och andra kan härledas 
från tidigare upplevelser i barndomen men som inte är anpassade till klientens 
nuvarande liv och kanske aldrig varit rättvisa (Bowlby, 1994). 

 
 
Antonovskys KASAM 
Antonovsky (1991) började formulera den salutogena teorin när han på 70-talet studerade 
kvinnor i Israel. Hans studie gick ut på att han ville se hur kvinnorna anpassade sig till 
klimakteriet. Av en händelse visade det sig att flera av kvinnorna som ingick i 
undersökningen även hade vistats i koncentrationsläger under andra världskriget. Utifrån 
detta ville han jämföra den psykiska hälsan hos dessa kvinnor jämfört med en 
kontrollgrupp. Resultatet visade att 29 % av kvinnorna som hade överlevt 
koncentrationslägren hade en tillfredsställande hälsa. Han tyckte detta var en hög siffra 
då 51 % av kvinnorna i kontrollgruppen som aldrig vistats i koncentrationslägren visade 
samma resultat. Dessa resultat ledde till att Antonovsky började ställa frågor som idag är 
centrala inom den salutogena forskningen. Frågorna som författaren använde sig av var 
hur människor trots hårda fysiska och psykiska påfrestningar ändå verkade ”klara” sig 
och till och med vidareutvecklas och växa som individer. Den traditionella synen på hälsa 
som ”frisk eller sjuk” var något som han ville undvika och tyckte var fel. Han tyckte 
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istället att hälsa skulle ses som ett kontinuum (sammanhängande, oavbruten, kontinuerlig 
följd, Nationalencyklopedin, 2006) där ytterligheterna är helt frisk eller mycket sjuk 
(Antonovsky, 1991). 
 
Antonovsky började studera vad det var hos vissa individer som gjorde att de förblev 
friska eller hade god hälsa. Det var ur detta sammanhang som Antonovsky myntade 
begreppet känsla av sammanhang. Det viktiga i begreppet är att individen får en känsla 
av sammanhang som hjälper till att hålla ohälsa borta. Vidare skriver författaren att alla 
människor utvecklar olika högt KASAM, ju högre KASAM en individ besitter desto 
större motståndskraft har de, vilket innebär en ansenligare förmåga att hantera 
stressrelaterade problem. Antonovsky hade nu äntligen funnit svaret på de 
hälsofrämjande faktorerna och den salutogena frågan: Vad det är som gör att vissa 
människor förblir friska trots svåra fysiska och psykiska påfrestningar i vardagen? 
(Antonovsky I: Palmgren & Pettersson, 2003) 
 
Trots att Antonovsky verkade ha funnit ett lovande begrepp för god hälsa så ville han få 
det styrkt vetenskapligt en sista gång innan han kunde publicera det. Antonovsky (1991) 
utförde således en rad intervjuer med 51 personer som alla hade två saker gemensamt: de 
hade upplevt ett svårt trauma vilket de hade klarat av mycket bra. Frågan som 
genomsyrade intervjuerna var hur de såg på sina liv. Efter att han analyserat intervjuerna 
kom han fram till att det fanns 16 personer i denna grupp som hade ett högt KASAM, 
medan 11 befann sig på den andra sidan av skalan. Utifrån dessa två grupper ville han se 
om det fanns något gemensamt tema som fanns i den ena gruppen men utesluten i den 
andra. Författaren kunde efter flera genomgångar se att det var samma teman som visade 
sig gång på gång vilka han betraktade som centrala komponenter i begreppet KASAM 
(Antonovsky, 1991).  
 
KASAM:s tre begrepp 
De tre begreppen som Antonovsky (1991) kom fram till att KASAM består av är: 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett högt KASAM hade således de personer 
som hade höga värden av de tre komponenterna i motsats till dem som hade ett lågt 
KASAM. 
 

• Begriplighet - menas med hur man upplever inre och yttre stimuli som är 
förnuftsmässigt gripbara. Information som är ordnad, sammanhängande, 
strukturerad och tydlig. Människor som innehar en hög känsla av begriplighet har 
en förmåga att i framtiden, när stimuli visar sig, kunna ordna och förklara på ett 
nästan förutsägbart sätt trots att stimulina är i sig oförutsägbara. Motsatsen till 
begriplighet är en ostrukturerad och kaotiskt situation där människor med låga 
värden känner sig otursförföljda och inte förväntar sig att någon förändring ska 
ske. 

 
• Hanterbarhet är den grad till vilken man har känsloupplevelser om sig själv och 

sin omgivning där det står olika resurser till ens förfogande. Resurserna kan vara 
kontrollerade av andra, t.ex. hustru, vänner, Gud eller politiska grupper som man 
känner sig kunna räkna med och lita på. Människor som besitter en hög 
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hanterbarhet känner sig inte som offer för omständigheterna eller att livet är 
orättvist, när tråkiga saker sker så kommer detta att ordna sig, det finns ingen 
mening att ”begrava” sig själv. 

 
• Meningsfullhet är att man känner sig delaktig istället för att man står utanför 

något, att man känner att livet har en känslomässig innebörd så att en del av de 
problem och krav som ofta återkommer i livet anses värda att investera 
engagemang och hängivelse i och istället ses som utmaningar hellre än tunga 
bördor. Människor med hög meningsfullhet försöker hitta en mening i 
utmaningen och konfrontera denna med värdigheten i behåll istället för att springa 
och gömma sig under en sten (Antonovsky, 1991). 

 
Begreppet KASAM enligt Antonovsky 

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör från ens 
inre och yttre värld under livets gång är strukturerade och förutsägbara och begripliga, (2) de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 
1991 s. 41) 
 

För att sammanfatta så kräver ett högt eller lågt KASAM att de olika begreppen förhåller 
sig till varandra. Olika sammansättningar leder till att KASAM påverkas på olika sätt 
beroende på hur höga eller låga värden man har av vartdera begrepp, där tyngdpunkten i 
sambanden läggs på komponenten meningsfullhet (Bilaga 4). Är man engagerad och har 
förståelse för det problem man ställs inför, så finns en stark motivation att hitta resurser 
och man ger inte upp innan dessa är funna. Utan motivation slutar man reagera på stimuli 
och världen blir obegriplig (Antonovsky, 1991).  
 
Lösning av problem med hjälp av högt KASAM 
Personer med ett högt KASAM löser problem med hjälp av att använda sig av olika 
copingstrategier, det som lämpar sig bäst för problemet. Detta kan t.ex. vara att kämpa, 
fly, förneka eller rationalisera något. Att alltid använda sig av ett visst bestämt 
copingmönster innebär att man inte svarar på stressorns art vilket leder till att 
möjligheterna att bemästra problemet minskar. Författaren menar med detta att man inte 
alltid kan använda sig av t.ex. förnekande (Antonovsky, 1991). Denna mobilisering av 
resurser hänvisar författaren till känslan av engagemang och en vilja att bemästra 
problemet. Har man ett starkt KASAM så har man enligt författaren en möjlighet att se 
stressorn som något som befinner sig utanför gränsen av vad som är meningsfullt i livet. 
Dessa gränser är flexibla och kan utvidgas eller snävas in med reservation för att inte 
inskränka på de allra viktigaste områden så som känslor, relationer och sysselsättning. 
Det innebär med andra ord att personer som har ett högt KASAM och blir ställda inför 
problem, söker sig utanför denna ram för att finna verktyg till att lösa problemet i motsats 
till personer med lågt KASAM som istället uppfattar situationen som överväldigande och 
”typiskt att det ska hända mig”. En tyngdpunkt i strategin att kunna bemästra problem är 
inte bara vilken copingstrategi man använder sig av utan hur många som finns i 
personens register samt hur flexibel man är i användningen av dessa. 
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METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Inom den vetenskapliga forskningen har det utvecklats två traditioner som avspeglar 
sättet man vill studera något på. Beroende på vilken tradition man väljer kommer 
tillvägagångssättet att se annorlunda ut (Hartman, 2004). De två traditionerna är den 
Positivistiska och den Hermeneutiska forskningstraditionen, som ger forskaren kunskap 
om hur man ska utveckla en tankegång som medför att de vetenskapliga kraven uppfylls. 
Inom den positivistiska traditionen sällar man sig till en teori som är en samling satser i 
vilket man beskriver verkligheten, dessa prövar man sedan i en samling hypoteser för att 
se om dessa stämmer överens med verkligheten. Positivismen härstammar från 1800-talet 
där idén är att endast beskriva det som finns och ingenting utöver detta (Hartman, 2004). 
Att använda sig av positivismen som en forskningstradition innebär att man som forskare 
står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt och förespråkar naturvetenskapliga metoder vid 
studier av den sociala verkligheten. Detta innebär att man ser kunskap endast som det 
man kan uppfatta genom sina sinnen. Man använder sig även av deduktivism vilket 
innebär att man använder sig av teorins syfte för att generera hypoteser som ständigt är 
under prövning och som hela tiden testas mot verkligheten för att på så sätt ta ställning 
till lagmässiga förklaringar, och genom detta kan de rättfärdigas. Kunskapen når man 
fram till genom att samla in fakta som utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter 
(Bryman, 2002).  
 
Vårt val av tradition 
Anledningen till att vi valt att sälla oss till den hermeneutiska traditionen är att vi vill 
belysa och få förståelse för hur man uppfattar situationen i behandlingsarbetet av barn 
med uppgivenhetssymptom. Det tycks svårt att inte använda sig av någon annan metod än 
den hermeneutiska vetenskapstraditionen när man på ett djupare sätt vill få förståelse för 
människor, då man i den hermeneutiska skolan uppfattar och tolkar händelser efter sina 
egna förutsättningar. Det är inte två enskilda objekt som man mäter, undersöker och 
jämför utan detta är människor i handling och agerande vilket tycks vara svårt att mäta i 
siffror och variabler. Vi vill få en förståelse av människors handlingar och sätta oss in i 
hur man tänker och handlar samt varför (Hartman, 2004).   
 
 
Hermeneutiska vetenskapstraditionen 
Hermeneutiken är en kvalitativ forskningsansats där tolkningen av de texter, 
intervjumaterial och fältanteckningar man får fram är det centrala. Man svarar på frågan: 
"Vad är det som visar sig?". I den hermeneutiska forskningstraditionen finns det inga 
absoluta sanningar. Sådana existerar nämligen inte, enligt den hermeneutiska 
kunskapsteorin. Forskaren söker istället nya och mera givande sätt att förstå företeelser 
som kan vara invecklade att hantera i vår dagliga förståelse. Olika forskningsfrågor 
används och omformuleras ofta i termer av "vad betyder det?" Vilket bättre lämpar sig 
för en hermeneutisk forskningsansats. Människor använder mestadels, mer eller mindre 
medvetet, sina egna tolkningar för att orientera sig i sin tillvaro. Därför är det viktigt att 
man som forskare skiljer mellan vardagligt och vetenskapligt tolkande. Författaren 
fortsätter med att beskriva att den hermeneutiska forskningsansatsen befinner sig på den 
ena ytterligheten av ett kontinuum där orsaksförklarande och förutsägande studier finns 
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vid den ena polen och tolkande studier vid den andra. Metoderna som används för att nå 
fram till dessa är de kvalitativa och kvantitativa metoderna (Bryman, 2002).  
 
Hermeneutiken har funnits under mycket lång tid, långt före den naturvetenskapliga 
revolutionen och har använts för att bland annat tolka bibeltexter. En gren inom den 
hermeneutiska traditionen finns inom historieforskningen. Eftersom man som kvalitativ 
forskare statistiskt inte kan beräkna sambandet mellan orsak och verkan måste man 
använda sig av tolkningar. Sambanden som studeras bygger på förklaringar och skiljer 
sig därför jämfört med t.ex naturvetenskapen. Informationen som man tar till sig tolkas 
och sätts ihop så att den kan ge oss en mer beskrivande verklighet av t.ex. människors 
levnadsförhållanden under olika tidsepoker. Intresset är inriktat mot att tolka mening och 
innebörd i de företeelser som studeras. Det är på detta sätt att arbeta och förstå som t.ex 
litteraturvetaren kan tolka sig fram till avsikten bakom eller den betydelse ett verk har fått 
för människan (Hartman, 2004).  
 
Kvalitativ forskning 
När man gör en hermeneutisk undersökning måste man ta ställning till vad man ska göra 
för typ av datainsamling menar Bryman (2002). Beroende på vilken typ av insamling 
man använder sig av skiljer sig resultatet beroende på om man använder sig av 
observation, deltagande observation eller intervju. Att använda sig av observation kan 
vara bra om man vill nå fram till kunskap om hur förhållanden är i verkligheten utan att 
man som forskare påverkar de yttre förhållandena. Man ställer sig helt distanserad från 
det man undersöker. 
 
Med deltagande observation är man med i det som observeras och man försöker få en 
bild av hur individerna i den miljön uppför sig och vilken mening man har för ett visst 
beteende. Observationen sker ofta under en längre tid där forskaren själv engagerar sig i 
den sociala miljön (Bryman, 2002). Intervju sker ofta ansikte mot ansikte. Den stora 
skillnaden med en intervju jämfört med deltagande observation är att man i denna metod 
får respondentens syn på ett visst fenomen. Det finns olika typer av intervjuer där man 
ofta brukar särskilja mellan ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju.  
 
Arbetssättet går oftast till så att intervjuaren ställer frågor till respondenten och antecknar 
därefter svaren eller spelar in intervjun på band. Skillnaden mellan de olika intervjusätten 
beror på vad man som forskare vill komma fram till. För att få en djupare inblick och 
förståelse för respondentens uppfattning använder man sig oftast av en ostrukturerad 
intervju, detta för att man som forskare ska kunna få tillfälle att ställa följdfrågor eller be 
respondenten att tydliggöra och utveckla svaren om det behövs. Detta arbetssätt används 
mestadels i den kvalitativa forskningsmetoden då svaren oftast inte går att mäta i siffror 
och variabler. Man kan i vissa fall välja sig att kategorisera svaren för att kunna mäta 
dem, men detta kräver ofta mycket tid och kan vara svårt att utföra om det är flera 
respondenter i undersökningen samt kategoriseringen av svaren. Är man flera forskare 
kan också tolkningen bli olika då man har olika uppfattningar på hur man ska 
kategorisera de olika svaren (Bryman, 2002).  
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Den kvalitativa forskningsintervjun 
Intervju är en krävande situation för både intervjuaren och respondenten. För att 
underlätta det så mycket som möjligt så är det bra att ha utformat en intervjuguide där 
man har skapat en viss ordning hur frågorna ska ställas. Man bör använda sig av ett språk 
som gör det så begripligt som möjligt för respondenterna. Som intervjuare är det viktigt 
att man enligt Kvale (1997) är insatt i intervjuns fokus, att man är strukturerad genom 
hela intervjun, man ska vara tydlig, begriplig och visa hänsyn med en empatisk förmåga. 
Man ska vara öppen och flexibel under hela intervjun, man ska även vara styrande på ett 
sådant sätt att man får fram det man vill utan att ställa ledande frågor, man måste vara 
kritisk och kunna ifrågasätta respondentens svar samt komma ihåg vad som tidigare sagts 
så att det hela tiden kan relateras till det som sägs. Slutligen ska man som intervjuare 
även kunna tolka och klargöra innebörden av det som sagts utan att ens egna tolkningar 
går före respondentens.  
 
Andra saker som även har betydelse för hur intervjun ska kunna utföras så professionellt 
som möjligt är tid, plats, hur man sitter, hur förberedd man är (intervjuguide) och om 
bandspelare används.  Allt detta tillsammans gör att intervjun flyter på så säkert som 
möjligt och man kan koncentrera sig på det som man avser att undersöka. Känner 
respondenterna sig trygga och säkra i intervjumiljön så ökar också chansen till att säkra 
reliabiliteten och validiteten (Kvale, 1997). 
 
Analys och tolkning 
Gällande begreppen analys och tolkning av det insamlande datamaterialet i en kvalitativ 
undersökning så börjar man först med att analysera alla de svar som respondenterna 
uppgivit och man lyfter fram det som man anser brukbart i sin undersökning menar 
Bryman (2002). Det finns två olika arbetssätt att tolka materialet i den kvalitativa skolan. 
I analytisk induktion så använder man sig av det insamlade materialet och ställer det mot 
frågeställningen. Om man under analysen av arbetet stöter på svar som inte stämmer 
överens med hypotesen får man antingen fortsätta med datainsamlingen eller 
omformulera hypotesen så att den stämmer överens med det insamlade materialet. 
Materialet av studien som forskaren får fram och som sedan kan tolkas utifrån Grand 
theory är det andra sättet, med detta menas att man tolkar materialet utifrån en 
internationellt erkänd forskares teori kring ett visst ämne. Först samlar man in materialet, 
därefter kodar man det i olika kategorier tills man når fram till ”the story line” som 
genomsyras av den röda tråden i arbetet.  
 
Efter det att allt material har kodats och man har hittat den röda tråden skapar man sedan 
en teori som stämmer överens med det insamlade materialet. Efter att svaren har 
analyserats, och endast det användbara lyfts fram, är det forskarens ansvar att tolka det 
som framkommit och se om det svarar på den generella frågeställningen. Materialet ska 
sedan sammanställas i skriftlig form på ett begripligt sätt så att det kan förmedlas till 
andra. Ska man titta på tolkning inom den kvalitativa forskningen så är det framförallt två 
olika saker man inriktar sig på. Det är antingen att man försöker nå fram till en 
ändamålsförklaring av det mänskliga beteendet eller att man försöker nå en förståelse för 
människors beteende, vilket innebär att man får en empatisk förståelse för handlingarna i 
sig istället för de bakomliggande orsakerna som påverkar handlingarna (Bryman, 2002).  
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Reliabilitet, validitet och generalisering  
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menar man att undersökningen är korrekt genomförd 
och att man kan få liknande svar om man upprepar den. Validitet är om undersökningens 
frågeställningar hänger ihop med resultatet (Bryman, 2002). Han fortsätter och beskriver 
att reliabiliteten likt validiteten även den delas in i intern och extern, med den interna 
menar han att samtliga forskare som ingår i undersökningen tolkar materialet på ett 
korrekt och gemensamt sätt. Den interna validiteten syftar till att materialet stämmer 
överens med de teoretiska idéerna som forskaren utvecklat, medan den externa validiteten 
avser hur undersökningens svar kan generaliseras och överföras till andra sociala miljöer. 
Kritik mot den interna reliabiliteten kan vara att ju fler forskare man är desto svårare kan 
det bli att tolka materialet gemensamt så att alla är överens. Det gamla ordspråket säger. 
”Ju fler kockar desto sämre soppa.” Extern reliabilitet står för hur undersökningen kan 
replikeras (upprepas) vilket ofta kan vara ett problem när det gäller den kvalitativa 
forskningen eftersom det inte går att gå tillbaka till just den karakteristiska miljö från 
tillfället då undersökningen utfördes. Man kan inte kliva ner i samma flod två gånger 
eftersom den hela tiden är i rörelse. Man kan inte göra en exakt studie så som 
reliabiliteten ofta avser utan man kan göra en liknande studie på samma sätt som den 
tidigare och kanske få liknande svar. I det publicerade materialet ska även så mycket som 
möjligt kring forskarens förförståelse för det undersökta beskrivas (Bryman, 2002).  
 
Generalisering handlar om hur man kan föra över resultatet av en undersökning till andra 
i samma kontext, vilket är svårt när det gäller den kvalitativa forskningen. Forskarna 
uppmanas att göra är en så fyllig redogörelse som möjligt av den beskrivna situationen så 
att andra kan ta till sig materialet och föra in det i en annan miljö. Man ska känna sig 
”mätt och belåten” av den beskrivning som framkommit så att man inte känner att något 
saknas för att teorin ska bli så generaliserbar som möjligt (Bryman, 2002).   
 
När man har analyserat och tolkat datan måste man tänka på vad man inom den 
kvalitativa forskningen kallar för giltighetsgranskningen. Här tar Bryman (2002) hänsyn 
till validitet och reliabilitet samt även generaliseringsgraden, allt för att undersökningen 
ska kunna spegla verkligheten så som den är ”just där” vid det specifika tillfället.  
 
 
 
PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 
Urval 
Med tanke på vårt ämne och att problemet är relativt nytt så valde vi att göra ett 
strategiskt urval för att nå den kunskap vi ville finna. Det blev två oberoende och privata 
behandlingshem i Sverige som båda arbetar med apatiska flyktingbarn. Vi kom i kontakt 
med dessa behandlingshem via Internet samt tips från bekanta med viss kunskap inom 
området. Vi valde två olika behandlingshem med intentionen att se om det fanns några 
klara skillnader vid behandlingen av dessa barn. Vi intervjuade tre behandlingsassistenter 
och en sjuksköterska. Dessa fyra var uppdelade på två behandlingshem.  
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Den intervjuform som vi använde oss av var en respondentintervju där intervjupersonerna 
var delaktiga i den företeelse vi önskade undersöka (Kvale, 1997). 
 
 
Förberedelser 
Kontakten med behandlingshemmen förberedde vi genom att först skicka ett missivbrev 
(Bilaga 5) så att de kunde läsa igenom och få förståelse för vårt syfte samt våra 
frågeställningar och vad vi ville undersöka och ta med i vår uppsats. I brevet beskrev vi 
även att telefonkontakt skulle tas från vår sida ca en vecka efter att de mottagit 
informationen. Detta för att de skulle kunna ta ställning till att medverka vilket var 
frivilligt. I brevet beskrev vi även att all information skulle behandlas konfidentiellt, de 
fick även information kring de etiska kraven vid efterföljande telefonkontakt. 
Telefonkontakt togs med föreståndaren på respektive behandlingshem för att försäkra att 
informationen kommit fram och att intresse samt godkännande erhölls. Vid denna kontakt 
planerades intervjudatum in samt med vilken personal. 
 
Datainsamling 
Intervjuerna som var halvstrukturerade utfördes på behandlingshemmen där vi 
intervjuade båda intervjupersonerna samtidigt i deras personalrum. Vi använde oss av en 
bandspelare för att hjälpa oss att senare få en korrekt återgivning av intervjun. Målet med 
bandspelare var även att få med allt som sägs, samt att vi skulle kunna fokusera oss på 
intervjun. Anteckningar skrevs även ner men mycket sparsamt. Intervjuerna varade under 
ca 1½ timme på båda behandlingshemmen.  
 
Intervjupersonerna informerades innan intervjun om syftet med undersökningen och de 
forskningsetiska riktlinjerna gavs muntligt. Vi valde att dela ut intervjuguiden (Bilaga 6) 
så att de skulle få en överblick över vilka teman som skulle behandlas, dock inte våra 
frågor. Vi följde temana och våra frågor i den följd det var menat med undantag för de 
följdfrågor som dök upp under intervjuerna och som var lämpliga vid tillfället för att de 
skulle kunna utveckla sina svar. Vi ville i den mån det var möjligt att inte påverka 
Intervjupersonernas svar utan ville hålla oss till deras tankar och reflektioner för att få en 
så kvalitativ intervju som möjligt. I slutet på intervjuerna gavs möjlighet för 
intervjupersonerna att själva svara på om de uppfattade att något av betydelse inte hade 
tagits upp.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Idag sker ofta humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i praktiken utan krav på 
forskningsetisk granskning och reflektion (Jenner, 2005), det finns dock dokument som 
har betydelse för de etiska överväganden när man forskar kring människor. Det 
grundläggande är att de bara kan bli godkända om de utförs med respekt för 
människovärdet och att mänskliga rättigheter och friheter alltid ska beaktas vid 
etikprövning. Vetenskaplig forskning får aldrig gå före människors välfärd. Trots att 
forskarnas arbete kontrolleras av regler och föreskrifter så ligger det grundläggande 
ansvaret på forskaren själv och hans etiska ansvar.  
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Utöver de regler och ansvar som finns har forskaren även en yrkesetik att tänka på, denna 
styrs av vissa normer som talar om vad god vetenskap är. I grunden handlar detta om att 
tjäna mänskligheten och ha respekt för mänskligt värde. Inom forskningsetiken finns det 
fyra huvudkrav som man som forskare måste ta hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2005). 
Dessa är avsedda till att vägleda forskaren vid planering av den tänkta undersökningen 
och ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter gällande ansvarstagande. 
Dessa fyra är: 
 

• Informationskravet. 
Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

 
• Samtyckeskravet. 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
• Konfidentialitetskravet. 

Uppgifter om alla i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 
dem. 

 
• Nyttjandekravet. 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2005). 

 
Förutom dessa fyra regler så har man utformat rekommendationer som anses angelägna 
och önskvärda. Enligt rekommendation 1 så bör forskaren ge uppgiftslämnare, 
undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt känsliga avsnitt, 
kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den publiceras. 
Rekommendation 2 innebär att forskaren vid lämpligt tillfälle bör fråga 
undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är 
intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en 
rapport eller sammanfattning av undersökningen (Vetenskapsrådet, 2005). Förutom de 
krav som nämns belyser Kvale (1997) även begreppet konsekvens, som innebär att man 
som forskare har ett ansvar att uppmärksamma den möjliga skada som kan uppstå för 
respondenterna om man som forskare t.ex. ställer känsliga och personliga frågor som 
senare kan väcka obehagskänslor hos respondenten. Risken för att respondenten ska 
komma till skada ska minimeras i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Våra forskningsetiska överväganden 
I vår studie funderade vi över våra forskningsetiska övervägande och det fanns ett par 
frågor som vi hade i åtanke. Ett etiskt övervägande var behandlarens inställning till om 
det är sjukdomssymptom eller om klienten ”fejkar” för att få stanna i Sverige. Hur skapar 
man en relation med någon om man inte tror på personen? Hur skulle vi få svar på dessa 
frågor utan att ställa alltför kränkande frågor? Det var något vi i vår undersökning var 
tvungna att fundera på.  
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De personer som vi använde oss av i vår undersökning deltog av egen fri vilja, de var på 
förhand informerade och medvetna om att informationen som kom fram under intervjun 
och ansågs lämpad för vårt arbete skulle publiceras i uppsatsen vilket är en offentlig 
handling.  
 
Våra etiska överväganden handlade också om hur behandlingspersonalen såg på sin 
situation, vi var tvungna att ha i åtanke och respektera att informationen kring barnen 
med apatiskt tillstånd inte läcker ut så att de kan identifieras.  
 
Vi avsåg att spela in våra intervjuer på band som sparas på ett sådant sätt att 
konfidentialitetskravet uppnås. Dessa bandupptagningar kommer efter att uppsatsen 
godkänts att kasseras. Även hantering av anteckningar kommer att lagras på ett sätt som 
gör identifiering av deltagarna omöjlig. Anonymiteten uppfyllde vi praktiskt genom att 
inte använda oss av några namn utan endast av intervjupersonerna. Informationskravet 
uppfyllde vi genom att vi på förhand tog kontakt och informerade samtliga 
undersökningsdeltagare att deras svar kommer att användas i uppsatsen. Samtyckeskravet 
uppfyllde vi genom att respondenterna gav oss rätten att erhålla deras samtycke. Om det 
under undersökningens gång skulle kommer fram att någon av respondenterna inte längre 
ville deltaga i undersökningen skulle vi respektera detta och således inte övertala eller 
påverka någon. Nyttjandekravet uppfyllde vi genom att uppgifterna som kom fram av 
deltagarna endast kommer att användas i denna undersökning. Allt detta beskrevs i 
kontakten med institutionerna.  
 
Presentation av resultat 
Vi kommer att presentera materialet i form av teman som följer vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi använder oss av många citat från de olika Intervjupersonernas svar på 
våra frågor, vilka kommer att skrivas med kursiv stil för att underlätta för läsaren och 
urskilja vad som är deras svar. I presentationen kommer det inte att kunna urskiljas vem 
som har sagt vad, citaten är inte kopplade till enskilda identiteter, detta för att säkerställa 
anonymiteten hos de intervjuade. Resultaten kommer vi att presentera i form av de teman 
vi har i vår intervjuguide för att sedan tolka det som sagts med utgångspunkt från vårt 
syfte och våra frågeställningar. Den löpande texten kommer att varvas med citat från 
intervjupersonerna för att tydliggöra deras upplevelser. Vi kommer i slutet av 
resultatdelen att göra en kort sammanfattning av den information vi tagit emot för att 
sedan göra en problematisering utifrån de teorier vi valt att utgå från. 
 
RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i form av olika teman tillsammans med citat från 
intervjupersonerna med en inledande sammanfattning och tolkning av deras svar. 
Följande teman kom fram utifrån intervjuerna. Dessa är: orsakerna bakom apatiskt 
tillstånd, olika typer av apatiskt tillstånd, behandling, professionella problem och etiska 
problem för att slutligen göra en sammanfattning av resultatet. Vi har under varje tema 
använt oss av underrubriker för att närmare beskriva eller lyfta fram det viktiga som 
kommit fram i intervjuerna:  
 



 22

 
 
1. Orsakerna bakom apatiskt tillstånd 
Det finns många funderingar kring apatiskt tillstånd, hur det uppkommer och varför. 
Intervjupersonerna tror att det är den långa väntetiden innan man får svar om 
uppehållstillstånd tillsammans med en socialt otrygg miljö kantad av moderns psykiska 
ohälsa. Detta innebär att om modern blir psykisk sjuk och måste läggas in, förs ofta 
familjeansvaret över på barnen då pappan inte är närvarande i familjen eller saknar den 
färdighet som krävs för att sköta om en familj. Detta medför att det ofta blir en mycket 
stor börda för barnet som tillsammans med den långa asylprocessen till slut inte längre 
orkar bära ansvaret och själv sjuknar in: 
 

Barn blir inte apatiska av bomber och krig utan det blir inte det förrän de 
kommer hit och får se hur vi har det och rädslan att bli hemskickad igen. Vi i 
Sverige gör barn sjuka genom en lång asylprocess ..//… Det hela verkar hänga på 
mammans psyke, blir mamman sjuk så sjuknar ofta barnen in. 

 
Det tror jag är en kombination av flera saker, det finns ingen enda sak man kan 
peka på, hon hade total uppgivenhet med minst 4 sucicidförsök sedan tidigare 
..//… Mammans psykiska hälsa tror jag är en stor faktor som hade suicidförsök 
medan barnen var närvarande… Det finns i papperna vi fick men det har aldrig 
blivit bekräftat att flickan rövades bort i sitt hemland ett par timmar av okända 
men lämnades tillbaka… Efter detta var flickan väldigt skakad men man vet inte 
riktigt vad som hände och efter detta flydde familjen till Sverige. Asylprocessen 
varade i 5 år vilket gjorde att de gick ner sig mer och mer… innan de fick 
uppehållstillstånd där de två sista åren var hos oss...  
 
Föräldrarna fanns med men kunde inte stötta barnet då de själva var djupt 
deprimerade… så då stängde de av… Hon var den som fick ta allt ansvaret 
hemma då föräldrarna var så dåliga så hon fick ta hand om sina föräldrar och 
sina småsyskon… det är flera faktorer som spelar in…  

 
Många av barnen är relativt friska när de anländer till Sverige men förlorar kontrollen och 
hamnar i ett apatiskt tillstånd efter det att mammorna sakta men säkert hamnat i en allt 
djupare depression. Intervjupersonerna beskriver det som att barnen blir besvikna på sina 
föräldrar och framförallt på modern då Sverige inte kan leva upp till de förväntningar 
som tidigare fanns: 
 

Jag tror de blir besvikna, på att det tar så lång tid innan de får besked, de 
kommer hit till detta land och ska få det jättebra, de vet inte vad de ska göra, man 
ska gå i skolan, skaffa kompisar och helt plötsligt så kan man bli utskickad… man 
kanske hade det svårt innan så man kan gå ner i en depression… 
 
För flickan var det föräldrarna och tryggheten som försvunnit medan för 
föräldrarna var det uppehållstillståndet… 
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Intervjupersonerna beskriver ofta att det är mamman som blir dålig först. Barnet tar då 
ofta på sig mammarollen över resterande familjemedlemmar vilket blir för mycket att 
hantera: 
 

Ja… i de fall vi har haft har det varit så… förlusten av mamman, ovissheten och 
en pappa som inte räcker till… 
 

1.2. Synen på apatiskt tillstånd som fejkat  
Det har även påtalats i media och varit uppe i diskussion om det apatiska tillståndet 
verkligen är en sjukdom eller om det bara är ett fejkat tillstånd i hopp om att få 
uppehållstillstånd i Sverige. intervjupersonerna har delade tankar kring detta men tycker 
att det inte ska spela någon roll, en av intervjupersonerna menar att det är något som går i 
vågor. Tidigare krävdes det inte samma ohälsa som det gör idag för att få 
uppehållstillstånd av humanitära skäl, följande citat exemplifierar vad intervjupersonerna 
tyckte: 
 

Det verkar vara rykte som går, förr räckte det med att mamman var dålig, sen att 
mamman skadade sitt barn… en massa rykten… vi hade en flicka för ett par år 
sedan och det hände otroligt otäcka saker kring henne hela tiden… men 
någonstans visste vi att det inte fanns riktiga argument för det utan att det var 
spel… vi åkte till lasarettet med henne där vi berättade för en läkare som det var 
att vi inte trodde att flickan på riktigt hade gjort denna grej utan att det mer var 
ett rop på hjälp... Läkaren svarade att det inte betydde något om hon hade gjort 
det medvetet eller på uppmaning det är illa nog båda gångerna. Om man mår så 
dåligt så man fejkar att skada sig i armen, det är ett tillräckligt rop på hjälp och 
då mår man tillräckligt dåligt… 

 
Det är klart att det finns… det är en del som vidhåller att det är ett spel och det är 
lika illa vilket som, kalla det vad ni vill. Det ska inte finnas något barn som 
skadar sig själv för att få det bättre i livet och jag tror inte att en förälder tvinga 
en frisk 10-åring att sitta i rullstol att kissa i blöja… det är inget man bestämmer 
sig för sådär… 

 
Jag är säker på att vissa föräldrar kan tvinga sina barn att vara apatiska men inte 
under så lång tid, man kan inte falla handlöst till marken på samma sätt… 
 

2. Olika typer av apatiskt tillstånd 
Ett apatiskt tillstånd är när en person slutar att fungera, det kan pendla från att inte prata 
till att inte röra sig alls, från att äta själv till att bli sondmatad. Apatiskt tillstånd är ett 
insjuknande med många olika ansikten som alla har sina egna symtom av varierande 
grad, en av intervjupersonerna beskriver det som: 

 
Ett barn vi hade kontakt med var avstängd, barnet gav inga signaler med varken 
blicken, inget ljud, åt inte själv så vi matade barnet vilket blev svårare och 
svårare, det blev svårare att ta till sig vätska. Var helt slapp i kroppen, kunde inte 
ta stöd, fick vändas och liknande. 
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En annan intervjupersonerna beskriver det i en annan fas: 
 

De är inte helt borta utan väldigt mycket med och medvetna om saker och ting 
men man kan inte kommunicera med dem helt enkelt ..//… Att de inte vill till viss 
del men orkar inte… efter ett tag så orkar man inte längre… Man pratar om två 
olika slags apati… det ena är passiv apati och den andra är aktiv… det handlar 
om de rör sig eller är helt still… vi har haft två av varje där två suttit i rullstol 
med sond och vi har haft två som inte talar men rör sig och de har oftast mer 
synlig ångest… 
 

 
3. Behandling  
I undersökningen kring behandling av apatiska barn så beskriver behandlingspersonalen 
att det inte finns någon konkret och evidensbaserad behandling kring detta fenomen att 
utgå ifrån. De har själva fått finna sin egen väg att gå i samklang med barnet och de 
beskriver att informationen kring tillståndet har varit väldigt matfattigt och svårt att få tag 
på. I vår resultatanalys har vi kommit fram till fem olika underrubriker som vi anser är av 
vikt, dessa är: det finns inga manualer, egen metodutveckling, vikten av handledning, 
barnen registrerar allt och ingen särskild medicinering: 
  
3.1. Det finns inga manualer 
På behandlingshemmen beskriver man att det inte finns mycket information kring 
behandlingen av apatiska barn, vilket kan vara en fördel då man får använda det sunda 
förnuftet och vara lyhörd inför vad barnen tycker om. Det kan också vara en nackdel att 
det inte finns så mycket information då det kan underlätta om det finns en bas att stå på. 
Detta medför att man som behandlingspersonal hela tiden måste vara lyhörd på vad 
barnen själva tycker om och inte tycker om och på så sätt få fram det friska inom barnet: 
 

Att inte i kommande arbete med andra barn låsa fast sig i manualer, så här gör 
man utan alla apatiska barnen är individer och det är inte säkert om vi får ett till 
apatiskt barn att vi kan använda oss av det sättet vi hade till henne ..//…  att man 
hela tiden är lyhörd av vad barnet tycker om… att det ska vara väldigt öppet… på 
så sätt är det bra att det inte är skrivet speciellt mycket utan att man får finna sina 
egna vägar… 
 
Både och… det finns ingen manual som sa hur man skulle göra utan man fick 
använda det sunda förnuftet… när det gäller sjukvården önskade man att det 
skulle finnas mer dokumentation så man kan våga mer men inte i 
behandlararbetet… De här barnen ska inte ligga på sjukhus menar man utan det 
ska ske på behandlingshem… de gånger hon blev sämre var när hon var på 
sjukhuset och det var några gånger fram och tillbaka… i hemmet beror det på om 
föräldrarna klarar av det… syftet är ju att få fram det friska… 

 
3.2. Egen metodutveckling 
Ett apatiskt tillstånd kan te sig vara svårt och påfrestande att arbeta med, att finna en 
lämplig metod att använda då tillståndet är relativt nytt och forskning kring området är 
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begränsat. De fann dock sina egna vägar att ta itu med problemet, bland annat genom att 
använda sitt sunda förnuft genom att ta med barnet på utflykter, upprätta scheman för 
t.ex. musik, matning och vad barnet tyckte om. Det är även viktigt att skapa struktur i 
vardagen som ger trygghet och att någon hela tiden finns i barnets närvaro. 
Intervjupersonerna finner en stor glädje i att arbeta med dessa barn och se de små 
framsteg som de gör, de beskriver följande: 
 

Det fanns ingen som var intresserad av att hjälpa, det var så nytt då… Bodegårds 
rapport kom i oktober 2004… vi sökte läkare, allt men vi fann inget gensvar, man 
visste inte vad man skulle göra… man fick göra upp sin egen metod att använda 
det sunda förnuftet… vi uppfann en egen metod ..//…/ Man skrev scheman för allt, 
vätska, byta liggställning... man vägde blöjan för att se hur mycket hon tagit upp i 
kroppen... Allt mättes och vägdes... man vägde henne varannan dag… schema för 
musik… en del saker valde hon bort som en rolig ungdomsfilm… man körde fram 
rullstolen framför tv och hon var helt tom i blicken. Då upprättade vi ett papper 
där vi skrev efter hand vad hon tyckte om och inte tyckte om så personalen visste 
hur man skulle göra med henne… Viktigt att skapa struktur, att någon hela tiden 
är med henne och vara nära… även om hon inte åt så var hon med vid middagen, 
var med på utflykter, var med vid vardagen i dagrummet…  

 
Det är något märkligt man gör för munnen går i ett. Man pratar om vad man ska 
göra, vilket väder det är ute, man läser böcker, vilket datum det är, snart är det 
vår… man tänker högt… man får mycket massage och viss beröring… vi kan inte 
göra några underverk utan det är ren omvårdnad tills uppehållstillståndet 
kommer… vi ser inga förändringar innan dess… jag är bombsäker på att det är 
så…  

 
Många av barnen befinner sig i en otrygg situation där mamman ofta är djupt deprimerad 
och inte sällan själv inskriven på psykiatrisk klinik. Många gånger är fadern inte kapabel 
att ta hand om familjen och utföra de dagliga sysslorna. För barnet innebär detta att de 
inte har en trygg bas att vända sig till och få stöd av. För de fyra intervjupersonerna ingår 
det ofta i det dagliga arbetet att skapa en trygghet i en trivsam miljö för barnet. De fyra 
behandlingsassistenterna arbetade på samma sätt med barnen genom att hela tiden tala 
med dem, vad man gör med barnet, när man ska göra det och så vidare. Arbetet skall 
anpassas till barnets egna takt så man sakta men säkert bygger upp deras självförtroende 
och väcker deras livslust: 
 

Man jobbar nära, talar om vad som händer, vad man gör med dem, man talar om 
hela tiden vad man gör om man ska byta på henne, mata. Man låter henne vara 
med i vardagen och vara med hela tiden i det alla andra gör.  
 
Att bygga upp ett självförtroende så man kunde gå runt grannhuset med flickan 
var något man jobbade med i början ..//…, målet var att kunna gå och fika på 
stan ..//… allt var tvunget till att gå i klientens takt  
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En annan intervjuperson beskrev hur hon innan barnet kom fick information om att 
kontakten skulle bestå av tålamod:  
 

Innan jag började fick jag en lapp av min teamledare där det stod… ”stå ut och 
se henne”… det var uppgift nummer ett, att stå ut och se henne, det var som en 
människa som var levande begravd och dessutom ett barn också… jag fick extra 
handledning av psykolog, det var så mycket…  

 
Eftersom det är svårt att kommunicera med barnen och upprätta en vanlig konversation 
måste behandlarna finna andra vägar att nå kontakt, detta gjorde man genom att låta 
barnen hela tiden vara sysselsatta i det som händer runt dem. Det kunde handla om att 
spela musik för dem, ta med dem ut i naturen eller låta dem umgås med husdjur: 
 

När barnet var som sämst kunde man inte kommunicera överhuvudtaget utan vi 
talade om hela tiden vad vi ska göra med barnet, vad vi gjorde, vad som skulle 
hända. Barnet fick hela tiden vara med i vardagen. Men gav själv inget gensvar 
utan det kom senare… 
 
Att spela musik, berätta saker, ta om hur det ser ut ute, ta med henne ut… Djur… 
jag tog med henne hem där hon fick träffa mina hundar och det var fantastiska 
framsteg. Hon lyfte sin hand och stryker den över pälsen… 

 
På det andra behandlingshemmet svarade man på liknande sätt gällande omvårdnaden: 
 

Det är mycket omvårdnad… Pratar med dem mycket, berättar vad vi gör, försöker 
få dem att visa vad de tycker om genom att trycka eller något liknande för att veta 
vad de tycker om eller inte… På institutionen har vi många olika barn som var 
mycket framme vid dessa barn och det tycker vi är viktigt i behandlingsprocessen 
att de integreras med andra barn… 

 
3.3. Vikten av handledning  
Arbetet med klienter i allmänhet kräver ofta någon form av handledning. Med tanke på 
de apatiska barnen och deras speciellt utsatta situation beskriver intervjupersonerna 
vikten av att ha en starkt och stöttande arbetsgrupp där viss form av utomstående hjälp 
kan vara behövlig: 
 

Varannan vecka sitter hela arbetslaget och pratar och när det var som allra värst 
så tog vi in en handledare från Stockholm som enbart arbetar med 
flyktingfamiljer och deras psykiska hälsa… 
 
Jag fick extra handledning av psykolog, det var så mycket… Bodegård skriver i en 
rapport att tillståndet kan smitta av sig, det har en förmåga att göra behandlaren 
deprimerad… det var inget vi märkte av under tiden men det finns med… allt får 
ta sin tid… 
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3.4. Barnen registrerar allt 
Vid behandling av apatiska barn så kan tillståndet te sig väldigt avskärmat och man kan 
få känslan av att ingenting registreras. intervjupersonerna beskriver dock att barnen är 
fullt medvetna om vad som sker och händer kring dem i deras miljö och det är oerhört 
viktigt att ha detta i åtanke vid behandlingen:  

 
Det mest anmärkningsvärda är att när hon var som allra sämst precis när hon 
kommit hit registrerade små händelser när man trodde att hon var fullständigt 
borta, så kan hon idag komma ihåg och minnas och gjordes under tiden när hon 
var som sämst. Det tycker jag är viktigt när man i framtiden behandlar apatiska 
barn att allt man gör registreras även om man inte för något gensvar… 
 
När vi var och satte sonden på sjukhuset så var hon väldigt dålig, vägde 26 kilo, 
det var knappt att vi vågade ha henne hos oss, det kändes som en lättnad att 
sjukhuset skulle ta över men då märktes det en vändning för då grät hon när vi sa 
hejdå och det var en av de första känslorna hon visade tydligt på alla vis att hon 
inte ville var på sjukhus… 
 

De olika intervjupersonerna beskriver arbetet med dessa barn på samma sätt som inom 
sjukvården och handikappomsorgen, trots att de inte agerar medvetet så är det ändå 
viktigt att låta barnen uppleva det som finns omkring dem, genom att låta dem komma ut 
och få känna vind, sol eller regn och att någon bryr sig om dem: 

 
Det gäller ungefär som när man arbetar med medvetslösa personer att man ska 
vara medveten om att personer kan registrera detta och det var på detta sätt vi 
arbetade, men vi visste inte då. Jag har jobbat mycket med sjuka och medvetslösa 
människor, så man har sett mycket sådant. Bara för att någon är apatiskt så ger 
man inte upp, det är ju inget uppgivet så som man säger, utan det finns mycket 
man kan tillföra och hjälpa ..//… Vanlig omvårdnad, hjälpa att vända för att 
förebygga liggsår, böja på lederna, sträcka ut det blir väldigt snabbt skador, 
detta fick man jobba med varje dag… 

 
De rullstolsbundna har varit på samma sätt som på ett vårdboende, med matning, 
läggning, men också mycket aktiviteter där de får komma ut och känna vind, sol 
och regn… medan de som gick men inte pratade var med i mycket större 
utsträckning det är den stora skillnaden mellan de vi har haft här… problemet 
med de gående var att de hade sådan ångest att ens gå ut, så där fick man börja 
med små, små steg, kanske ett varv runt huset ett par veckor innan man hade 
byggt upp ett självförtroende hos personen så man kanske kunde gå runt 
grannhuset, målet var att kunna gå och fika på stan men det måste ske i klientens 
takt… 
 

 
3.5. Ingen särskild medicinering 
Vid arbetet med de apatiska barnen så verkar det förekomma endast en viss medicinering 
vilket ofta är till för att underlätta de basala behoven: 
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Det enda hon fick var lavemang för magen. Hon kunde inte sköta den själv till 
slut. Hon slutade ta till sig vätska utan då fick hon börja sondmatas... 
 
Inte på de två sista men de två första hade insomningstabletter då man inte riktigt 
kan somna om man ligger still hela dan… 

 
4. Professionella problem 
Som behandlare ställs man hela tiden inför många professionella problem i arbetet med 
apatiska barn. De kan vara att nå fram till barnet genom kommunikation som i sig kan 
vara svårt då språket skiljer sig åt och man måste finna andra vägar. Att som behandlare 
kunna se och ta tillvara på de små framstegen som hela tiden görs men som kanske inte är 
så tydliga. Detta har mynnat ut i underrubrikerna: språket, se de små framstegen och 
skapa trygghet. 
 
4.1. Språket 
På behandlingshemmen beskriver man svårigheterna med att arbeta med apatiska barn 
och deras familjer, dels för att tillståndet är så pass nytt att det inte finns någon röd tråd i 
behandlingen men också att språket och kommunikationen i sig blir en svårighet. En av 
intervjupersonerna beskriver det på följande vis: 
 

Språket är ett av de största problemen. Många kan väldigt dålig svenska att man 
ibland måste ta till tolk. Många föräldrar känner sig frustrerade att de inte får 
den hjälp de känner att de vill ha… ofta kan de bli aggressiva för att de bara vill 
sina barn väl… Titta här hur mitt barn ligger och Sverige gör ingenting… 

 
4.2. Se de små framstegen och skapa trygghet 
Det självklara målet är att få barnet friskt men behandlingen beskrivs ofta som ett 
humanitärt arbete där man vill uppnå att göra vardagen så trivsam som möjligt och få 
barnet att känna sig tryggt, att man orkar stå ut och vänta på de små framstegen och att 
man uppmärksammar dessa i behandlingssyftet, för att orka fortsätta arbetet. Det kunde 
vara något man såg i deras ögon eller att de rörde på munnen som gjorde att man såg att 
de gjorde framsteg:  
 

Det stora med att jobba med dessa barn är att stå ut och orka vänta och se de 
små, små framstegen ..//… Det var små saker hela tiden som gjorde att man 
orkade komma tillbaka… blicken och munnen lite grann, hon flyttade blicken så 
pass efter ett tag att man kunde urskilja Vad hon tyckte om och inte tyckte om… 

 
Min stora målsättning är att de ska klara sig utan soc… ofta helt omöjligt men det 
är målet jag strävar efter… när vi får in en familj är så klart målsättningen att de 
ska må gott men mitt stora egna mål är att de ska klara sig utan att behöva 
redovisa för varje krona… nu är det en väldigt liten del som uppnår det målet 
men om man har det målet själv och kommer bara halvvägs så är det jättebra… 

 
Drivkraften i att arbeta med apatiska flyktingbarn beskriver intervjupersonerna vara de 
små framstegen. Hur man uppmärksammar framstegen hos de apatiska barnen skiljer sig 
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åt mellan behandlingshemmen, där det ena gjorde en stor grej av framstegen, medan det 
andra agerade mer varsamt: 
 

De små, små framstegen som är minimala, första gången hon visade för då hade 
hon börjat flytta blicken och det slutade med att hon tryckte med sin tumme på 
behandlarens hand. Jag frågade – kan du röra ditt finger, och då svarade hon… 
alla var helt galna och var helt överlyckliga och gjorde en enorm grej av 
Ingeting… hon började le… 
 
Tillfrisknandet ökar successivt… man ser en blick man tror inte man ska göra för 
stor affär av det hela utan barnet kan bli rädd utan man ska ta det försiktigt och 
inte göra en stor grej av det… man ska ta det försiktigt så man inte stänger det… 
man kan ibland se dem sitta och kika men så fort man fokuserar blicken så 
stängde de ögonen. Jag tror det är för jobbigt... 
 

Något som verkar vara generellt på de båda behandlingshemmen var att innan 
kommunikation med ord skedde så togs den första kontakten i form av brevskrivande: 
 

När hon blev bättre började hon skriva, brevväxla med personalen väldigt mycket 
innan hon sa de första orden, nästan ett år efter att hon kommit dit… 
 
Den ena skrev brev i början innan hon började tala och det tog lång tid innan hon 
började tala, man fick ibland påminna henne om att prata istället för att grymta… 

 
5. Etiska problem 
Som behandlare ställs man också inför många etiska problem i arbetet med apatiska barn. 
De kan röra sig om att ha kunskap och öppenhet inför andra kulturer och deras sätt att 
leva, men också inför en öppenhet att dela med sig av den kunskap man har till andra 
behandlingshem. Det handlar också om synsättet på att involvera hela familjen i 
behandlingsarbetet, och det har mynnat ut i underrubrikerna: uppehållstillståndet, vägen 
till tillfrisknande går genom föräldrarna, familjens del i behandlingsarbetet samt 
kunskapsutbyte med andra aktörer: 
 
5.1. Uppehållstillståndet 
Vid frågan om intervjupersonerna upplevde några etiska svårigheter vid att arbeta med 
flyktingfamiljer eller apatiska barn beskriver dem det som att man måste ha kunskap och 
förståelse för andra kulturer samt att de upplever en frustration över att föräldrarnas fokus 
ligger på beskedet om uppehållstillstånd: 
 

Kulturen helt klart… både den svenska och den från hemlandet… det är ett 
givande och tagande, man kan inte enbart säga att vi gör så här i Sverige utan 
man måste lyssna på hur man gör i hemlandet… 
 
Istället för att fokusera på uppehållstillståndet vill man ju att föräldrarna skulle 
stötta mer men det är ju vad man tycker själv… 
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Vid frågan om man på behandlingshemmet försöker återknyta banden mellan föräldrarna 
och barnet svarade de att uppehållstillståndet har en så pass stor inverkan på 
hälsotillståndet hos föräldrarna att innan besked om ett positivt uppehållstillstånd 
kommer kan man inte se några positiva förändringar: 
 

För det första så är det klartecken på att de har uppehållstillstånd men ändå finns 
rädslan att det inte är på riktigt kvar ett bra tag efter det, efter det börjar man 
märka en förändring. Att man vill komma tillbaka men det tar väldigt lång tid 
..//...  jag har bara sett positiv förbättring efter uppehållstillståndet… 
 

En av intervjupersonerna beskriver följande scenario: 
 

Hon kom i mars och i maj var hon väldigt dålig och var tvungen att sondmatas, i 
juli började man se förbättringar. Hon hade sond hela tiden fram till november 
men gnistan i ögonen och viljan till livet, intresset för livet, jag vill vara med, 
hände i juli. Detta var anmärkningsvärt då det för resten av familjen vände den 5 
oktober då man fick permanent uppehållstillstånd. Då skedde en rasande 
vändning men för flickan vände det tidigare… 

 
 
5.2. Vägen till tillfrisknande går genom föräldrarna 
Trots kommunikationssvårigheter att arbeta med apatiska barn och deras familjer så 
trycker intervjupersonerna ändå på att tyngdpunkten i ett tillfrisknande för dessa barn går 
genom föräldrarna och då oftast genom mamman:  
 

Det var att vägen till tillfrisknandet går genom mamma och pappa och då främst 
mamman… man ville som behandlare ta bort mamman långt bort för att jobba 
helt med flickan, med glädje och musik men man var tvungen att hela tiden ta tre 
steg tillbaka för att inkludera främst mamman i behandlingen… 

 
Trots att tillfrisknandet ofta går genom mamman så känner intervjupersonerna att det 
bästa ibland vore att inte inkludera mamman i behandlingen av barnet, men detta är svårt 
att undgå då barnet måste ha sin mamma i närheten för att känna någon form av trygghet. 
Här upplever behandlingspersonalen en stor ambivalens: 
 

Behandlingsmässigt så skulle man vilja ta bort föräldrarna men då skulle 
utgången nog vara annorlunda då behandling går genom föräldrarna… Vår 
erfarenhet är att det aldrig hade gått utan föräldrarna  

 
Hon mådde sämre när föräldrarna inte fanns med i närheten på samma sätt som 
de hon inte mådde bra när de var där… 

 
Man har på behandlingshemmen alltid en överhängande risk att behandlingen kan 
avbrytas på grund av ekonomiska besparingar från hemkommunen. Detta medför att 
barnen inte blir färdigbehandlade utan råkar istället ut för ett nytt avbräck i deras liv. 
intervjupersonerna menar att så lite separation som möjligt är det bästa för barnen och 
deras tillstånd under behandlingen: 



 31

 
Men det finns alltid en risk att man inte kan få ha klienterna tills de är 
färdigbehandlade eftersom hela samhället styrs av pengar, kommunen kan dra in 
biståndet och då återkallar man placeringarna och det blir hjälp i hemkommunen 
istället ..//… De två rullstolsbundna vi hade drog hemkommunen in placeringen 
för och vi har idag ingen kännedom om deras nuvarande tillstånd… 

 
5.3. Familjens del i behandlingsarbetet 
På behandlingshemmen kan man inte enbart arbeta med det apatitiska tillståndet utan 
man måste se familjen som en helhet, och arbeta utifrån detta. Här går 
behandlingshemmens åsikter isär, där det ena menar att man inte kan sätta in resurser till 
mamman innan ett uppehållstillstånd blivit definitivt, medan det andra menar att man ska 
”peppa” familjen att vara positiv inför barnet: 
 

Nej det kan man inte, en psykiskt sjuk mamma kan inte ta till sig den 
behandlingen… man kan inte begära något för mamman i det tillståndet, man kan 
inte ge behandling egentligen utan bara omvårdnad tills man får ett 
uppehållstillstånd… 
 
Istället för att fokusera på uppehållstillståndet utan man ville ju att föräldrarna 
skulle stötta mer men det är ju vad man tycker själv… för att stötta flickan så var 
det många samtal med föräldrarna att de skulle försöka i alla fall försöka vara 
positiva inför henne ..//… Vi försökte peppa dem med, det var nedstämda i början 
och det kanske inte var så bra men kontakten med barnen är viktig och vi ville 
förmedla att kontakten var viktig... 

 
På något sätt måste man ändå inkludera familjen i behandlingen för att all fokus inte ska 
ligga på sjukdomstillståndet och atmosfären inte ska vara så nedstämd och nedbrytande 
som den lätt kan bli om man är deprimerad. Intervjupersonerna menar att man bör arbeta 
med det friska hos familjen och aktivera dem så att de får tankarna på annat och själva får 
uppleva något positivt som de sedan i sin tur kan återberätta och beskriva för det apatiska 
barnet. Detta kunde vara att gå ut och äta, gå på bio, spela biljard eller något annat socialt 
umgänge som de sedan i sin tur kunde återberätta för barnet samtidigt som de själva får 
något annat att fokusera sin vardag på: 
 

Mamman som är tyst med böjt huvud mörklägger rummet och sätter sig med sänkt 
huvud sänker sitt barn ännu mer… i sitt medlidande sitter hon med sänkt huvud 
och suckar vilket sänker båda två ännu mer… 

 
En familj vi hade, ingen ville unna sig något roligt för de hade ett sjukt barn… 
alla skulle gå in och tycka synd om barnet… psykologen de hade gav resten av 
familjen uppgifter de skulle göra under veckan, t ex att gå på bio eller gå ut och 
fika, i början var det väldiga protester men han menade att de skulle gå ut och 
göra detta och sedan komma tillbaka och berätta det för barnet för att väcka 
det… 
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5.4. Kunskapsutbyte med andra aktörer 
Samarbetet med andra instanser är nästintill obefintlig och kunskaper byts därför inte i 
form av seminarium eller möten, utan kunskaper får man ofta genom att använda sig av 
sitt sunda förnuft utan vetenskaplig grund. Erfarenhet och människosynen spelar en stor 
roll i arbetet med dessa barn:  
 

Det kan man väl inte säga, det finns så få som arbetar med detta… vår 
avdelningschef har varit iväg på ett par konferenser och pratat om arbetet och det 
är nog mycket därför som vi har fått de barnen vi har haft… det är så nytt… 
 
Det är tidningen som skickas ut till alla kommuner, det är inte mycket men det är 
något ..//… Varje hemkommun har man samarbete med, är det utredning så har 
man nära arbete med hemkommunen men vi arbetar inte med andra 
behandlingshem… 
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så upplever intervjupersonerna att det största problemet kring 
asylsökande barn med apatiskt tillstånd är att asylprocessen fram tills det att ett beslut om 
uppehållstillstånd ges tar alldeles för lång tid, och att det under denna tid är oerhört 
påfrestande och jobbigt för barnen. Moderns försämrade psykiska tillstånd är något som 
försämrar barnens hälsa och förvärrar problemet då ett tillfrisknande går genom 
mamman. Detta medför att ett etiskt problem för behandlingspersonalen är om man ska 
inkludera familjen eller inte i behandlingen.  
 
Behandlingen av barn med apatiskt tillstånd utgår från att vara mer omvårdnadsinriktad 
med att tillgodose de basala behoven så som hjälp med att matas, gå på toaletten och röra 
på sig. Att man utformar ett schema kring barnet om vad de tycker om och när vissa saker 
ska ske som t.ex. byta liggställning, vägning och läsning medför att det skapas struktur 
kring barnet som är viktigt för att ge trygghet. Det tar lång tid innan ett tillfrisknande 
sker, och det absolut avgörande för ett tillfrisknande enligt intervjupersonerna är ett 
positivt besked om uppehållstillstånd, då detta leder till att moderns och barnens hälsa 
snabbt förbättras. Behandlingen mellan de olika behandlingshemmen synes vara 
påfallande lika trots att man inte hade något samarbete med varandra, samt att 
informationen kring apatiskt tillstånd och behandling var väldigt begränsad.  
 
TEORETISK PROBLEMATISERING 
 
Enligt forskare världen över så är apatiskt tillstånd ett patologiskt fenomen som har 
många olika benämningar beroende av vilken forskare som studerat problemet. Graden 
av tillståndet beror på hur många kriterier av symptomet för tillståndet som barnet 
uppvisar. Bodegård (I: Joelsson & Dahlin, 2005) staplar upp förslagna diagnoskriterier 
beroende på vilken form av apati barnen lider av (Bilaga 7). Han menar att det finns en 
skillnad mellan de olika apatiska tillstånden och benämner de därför annorlunda. Ute på 
behandlingshemmen verkar det dock som att man inte gör någon åtskillnad på de olika 
tillstånden utan namnger det bara som apati, ibland som lättare eller svårare grad.  
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Det har förekommit tuffa debatter i media huruvida problemet kring apatiskt tillstånd kan 
ses som ett sjukdomstillstånd eller som ett ”fejkat” tillstånd i hopp om att lättare kunna få 
asyl i Sverige. Behandlingspersonalens åsikter kring detta är delade och ser det som att 
”måla fan på väggen”. Man menar att det säkerligen kan förekomma, men om så är fallet 
så visar det klart och tydligt hur dåligt familjen mår om de måste ta till sådana drastiska 
åtgärder. De menar att detta således inte bör ha någon betydelse för behandlingen kring 
dessa barn. Psykologen Marie Hessle som är utsedd av regeringen i att samordna och 
utreda förekomsten och orsakerna till att barn blir apatiska har i åtskilliga intervjuer lyft 
fram exempel som pekar på att barnen skulle simulera eller vara manipulerade. Peter 
Engelsöy, överläkare på BUP i Stockholm, menar att det inte finns barn med asylskäl i 
den riktiga meningen och menar att dessa barn kan vara påverkade av sina föräldrar och 
andra hjälpare om vad som krävs för att få stanna i Sverige (Vestin, 2005).  
 
Gällande uppkomsten av apatiskt tillstånd verkar det som att berörd personal inom 
området är överens om hur det kan uppkomma och varför, förutom ett fåtal personer som 
tycks se det som ett ”fejkat” tillstånd. De ser det som ett problem som utvecklas av att 
befinna sig i en hjälplös situation där trygghet och närhet inte tycks finnas tillhands. Ska 
man tolka ”fejkteorin” utifrån Bowlby (1994) så måste man förstå hur stark 
bindningsbeteendet är mellan barnet och föräldrarna, främst då modern. Vid en situation 
som är så påfrestande som vid ett asylsökande så kan mamman i ren desperation överföra 
en känsla både medvetet och omedvetet av att allt ”hänger” på barnet, vilket gör att 
barnet sjuknar in då rädslan för att mista sina föräldrar blir så påfrestande och barnet gör 
allt i sin makt för att rädda sin familj. Detta kan leda till en ond cirkel där insjuknandet 
inte kan hejdas utan förvärras hela tiden.  
 
Utifrån Antonovsky (1991) så blir hanteringen av att insjukna det enda barnet kan förlita 
sig på, och den enda resursen som står till deras förfogande, då de likt föräldrarna 
befinner sig i en hjälplös situation, och myndigheter är de enda som kan påverka 
situationen. Detta medför för barnet att de förlorar den enda mening de har att vara friskt, 
vilket leder till en osund tanke och blir en självuppfyllande profetia. Om meningen är att 
om jag är frisk så blir vi alla utvisade och då kommer vi att dö blir det som ett baksug 
som leder till att man förlorar sin känsla av sammanhang. 
 
Familjer som söker asyl i Sverige hamnar ofta i en situation där de inte tycks kunna 
förmedla sin rädsla och ångest, och har ingen förståelse varför de inte kan få 
uppehållstillstånd. Detta medför ofta att de tappar förtroendet för de svenska 
myndigheterna och de tycks förlora hoppet om en ljus framtid, vilket ofta får stora 
negativa konsekvenser för barnet som ibland får bära upp moderns ansvar gentemot 
familjen. Modern får svårt att hantera sin tillvaro och få hjälp från sin omgivning då 
språket och kulturen är något helt nytt och främmande, och hamnar därför i en djup 
depression. Detta medför att barnet förlorar sin modersgestalt. I en situation där behovet 
av tröst och uppmuntran är som störst men där modern inte finns tillhands leder detta till 
att barnet kan sjukna in i ett apatiskt tillstånd. Bowlby (1994) beskriver detta som ett 
bindningsbeteende som inte fungerar. Han menar att relationen mellan modern och barnet 
är av yttersta vikt för att skapa en god mental hälsa, där modern står till barnets 
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förfogande som en stöttepelare i en osäker tillvaro. Modern ska fungera som en gestalt 
som kan ge barnet trygghet i dess osäkerhet.  
 
Behandlingspersonalen menar att ett tillfrisknande alltid går genom modern och menar att 
innan modern är vid god mental hälsa så kan heller inte barnet tillfriskna. Detta ser 
personalen ofta som ett stort dilemma då de menar att samtidigt som de behöver modern i 
behandlingen för att barnet ska tillfriskna, så vill de även utesluta henne i behandlingen 
då hennes dåliga mentala hälsa i sin tur påverkar barnet negativt.  
 
Flera rapporter vi tagit del av samt behandlingspersonalens egna utsagor vittnar om att 
det finns konflikter och problem inom familjen som kan ha intensifierat problemen hos 
barnen. Problemen kan vara allt från misshandel, våldtäkt, suicidhot och även 
suicidförsök. I ett fall beskrivs en mamma som gjort ett 30-tal suicidförsök i barnens åsyn 
(SOU 2005:2).  
 
Ska man få till stånd en god behandling för familjen måste man höja deras KASAM 
genom att tillföra dem meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen så som 
samtal med psykologer, göra fritiden mer händelserik, få en fungerande kommunikation 
inom familjen och hjälpa dem att se ljuset i tunneln. Åsa Löwén vid teologiska 
institutionen vid Uppsala har skrivit en doktorsavhandling hur asylsökande barn skapar 
mening (Löwén I: Lindberg & Sundelin, 2005). Hon menar med utgångspunkt ur en 
religionspsykologisk teori att alla människor lever i tre världar, det är den autistiska eller 
privata världen, den illusionistiska och den realistiska. Den privata världen präglas av 
våra rädslor, drömmar och fantasier medan konst, religion, inlärning och lek tillhör den 
illusionistiska och den ”vanliga” världen är den realistiska. Hon menar att den 
illusionistiska världen inte längre fungerar för dessa barn som ett nödvändigt livsrum 
mellan dem autistiska och realistiska världen. Att konfrontera den realistiska världen utan 
något hopp medför att de hamnar i den autistiska som blir ett uttryck för en bristande 
förmåga att kunna leka.  
 
Barn som kommer från olika håll i världen där lek, lärande och vardagsglädje inte har 
kunnats tillgodoses på grund av olika omständigheter som t.ex. krig och flykt gör att 
dessa barn har svårare än andra att hålla sin illusionistiska värld intakt i samband med 
yttre påfrestningar. Barn som befinner sig i en sådan situation behöver all hjälp de kan få 
för att kunna stärka krafterna i denna värld under asyltiden (Lindberg & Sundelin, 2005). 
Med detta menar hon att stor energi måste läggas ner från behandlarnas sida för att kunna 
skapa denna mening i ett apatiskt tillstånd.  
 
Vid behandling av barn med apatiskt tillstånd så är det viktigt att man tillgodoser närhet 
och trygghet i form av att ha en konsistent behandling som innefattar att man ger barnet 
struktur i vardagen och hjälper till med alla nödvändiga behov så som att gå på toaletten, 
matas och aktiveras. Även Lindberg och Sundelin (Lindberg & Sundelin, 2005) betonar 
att ett allvarligt problem är om barnen slutar upp att leka vilket innebär ett allvarligt 
tecken att ta fasta på, i och med detta försvinner också deras framtidstro där barnet blir 
nedstämd och irriterad samt att aggressivitet och våld kan förekomma gentemot syskonen 
och modern. Det är inte ovanligt att de i samband med detta utvecklar panikattacker där 
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suicidhandlingar kan förekomma och där kontakten med vuxna och andra jämnåriga 
försvinner när depressionen fördjupas (Lindberg & Sundelin, 2005).  
 
Vid intervjuerna med IP så uppgav de att samtliga barn som vistats på 
behandlingshemmen för deras apatiska tillstånd någon gång hade utfört ett eller flera 
suicidförsök eller bevittnat mammans. Utifrån barnets upplevelser att se sin mamma göra 
försök till suicidhandlingar medför att de enligt Bowlby (1994) uppfattar detta som ett 
hot om att bli övergiven. Det funktionella bindningsbeteendet som barnet känner 
gentemot sina föräldrar vid form av trygghet och att de finns tillgängliga brister på grund 
av dessa olika omständigheter vilket medför att barnet kan känna en stor rädsla och 
ångest över att bli övergiven. Detta leder till att den trygga bindningen ett barn ska ha till 
sin föräldergestalt försvinner då denne inte längre finns tillgänglig när barnet behöver 
hjälp, vilket kan leda till att barnet utvecklar en ängslig och undvikande bindning där tron 
på hjälp och stöd från föräldergestalten försvinner och barnet istället förväntar sig att bli 
bortstött. Detta är en konsekvens av att modern ofta avvisat barnet när denne behövt hjälp 
vid t.ex. tröst (Bowlby, 1994). Vilket ofta inträffar då modern själv hamnar i en djup 
depression.  Kopplar man det till Antonovsky (1991) så förlorar barnet sin känsla av 
sammanhang då deras trygga bas sviker dem, vilket leder till att de sjunker djupare in i 
depressionen som till sist kan leda till det apatiska tillståndet.   
 
Bindningsbeteendet med modern avbryts ofta på ett abrupt sätt i asylprocessen genom att 
mamman hamnar i en depression, vilket medför att barnets emotionella jämvikt börjar 
svikta, vilket visar hur betydelsefull basen är som mamman har för barnet. På det ena 
behandlingshemmet beskrevs att relationen var av sådant slag mellan barnet och 
mamman att tillståndet för barnet försämrades när modern lades in på en psykiatrisk 
klinik för depression, då basen för närhet och trygghet försvann. På liknande sätt beskrev 
IP hur beteendet förändrades hos barnet när mamman befann sig i rummet med 
neddragna persienner i ett mörklagt rum och med nedsänkt huvud suckandes vid barnets 
sida utan någon som helst möjlighet att kunna knyta an som enligt Bowlby (1994) krävs 
för en god mental hälsa.  
 
Samarbete och drivkraft 
Personalen på behandlingshemmen samarbetade inte med några andra behandlingshem 
eller utbytte några kunskaper inom området vilket kan bero på att problemet kring 
asylsökande barn med apatiskt tillstånd är nytt och att inga direkta nätverk ännu byggts 
upp där erfarenheter och kunskaper kan utbytas. Drivkraften hos personalen att arbeta 
med dessa barn trots den nästan obefintliga kunskapen finns i de små ljuspunkter som kan 
bestå av ett leende eller en blick som utstrålar liv. En av IP berättade att de får ta över 
mammarollen och fungera som ett substitut gällande att ge trygghet och närhet, de 
fungerar som en signifikant andra. De berättade även att man som behandlare själv kunde 
drabbas av depression av att arbeta med apatiska barn och deras familj, likt vad Bodegård 
(2004) skriver i en rapport. Risken för detta är stort då lidandet är förståeligt för alla de 
upplevelser som ligger bakom familjens situation. Behandlingspersonalen kan uppleva att 
det är svårt att hitta balans mellan att ställa krav och samtidigt ge ett avlastande stöd. 
Detta beskrivs närmare i Tunströms (2004) enkät där han illustrerar hur ofta det svenska 
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vårdklimatet hos behandlare genomsyras av hopplöshet och hjälplöshet där ofta politiska, 
etiska och mänskliga faktorer spelar roll.  
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion  
Utifrån det ämne vi valt att belysa vårt syfte och våra frågeställningar med så tycker vi att 
den metod vi har använt oss av har varit rätt. Vi ville få behandlingspersonalens syn och 
åsikter och därför var det av yttersta vikt och kändes helt naturligt att använda oss av en 
kvalitativ metod med intervjuer. De svar som vi har fått in är subjektiva och personliga 
och är inte generaliserbara över hela Sverige. Dock stämmer mycket av deras 
erfarenheter och syn in med varandra trots att de inte har något samarbete med varandra, 
samt att mycket av deras information stämmer överens med det vi fann i litteraturen.  
 
Vår validitet har varit hög då vi har undersökt det område som avsågs och tycker oss ha 
fått svar på de frågeställningar vi hade. Vi har använt oss av två olika behandlingshem 
som arbetar med apatiska barn och har fått tillräcklig information från 
behandlingshemmen för att kunna svara på de frågeställningar vi hade.  
 
För att underlätta intervjun valde vi att använda en intervjuguide där vi hade staplat upp 
de olika temana som vi ville belysa och ha svar på, vilket medförde att intervjun blev mer 
som ett samtal där spontana ord och meningar fick komma fram. Detta gav oss också en 
större inblick i deras arbete då ansiktsuttrycken eller betoningar ofta färgade deras svar. 
Detta gjorde att vi även kunde ställa följdfrågor om så behövdes för att be IP förtydliga 
eller utveckla sina svar vilket vi tyckte fungerade bra.  
 
En nackdel med att göra intervjuer ansikte mot ansikte med en bandspelare på bordet är 
att det eventuellt kan ha påverkat hur IP upplevde situationen och kanske höll tillbaka lite 
av vad de ville säga eller kanske förskönade svaren, för att de ville ge en så bra bild som 
möjligt av dem själva och deras arbete med apatiska barn. Vi har dock utgått från att de 
talade sanning till oss, eftersom intervjun flöt på som den gjorde har vi ingen anledning 
att tro något annat. Därför anser vi att reliabiliteten av vår undersökning är hög.  
 
Resultatdiskussion  
 
Fejk eller äkta 
Apatiskt tillstånd är ett ämne som väcker känslor. Det verkar som om alla har en åsikt om 
det utan att egentligen veta vad det är. Debatter har förekommit om det är ett 
sjukdomstillstånd eller om det är ett påhitt från föräldrarnas sida för att lättare få 
uppehållstillstånd. Åsikterna går isär kring detta ämne och det verkar finnas två läger där 
det ena ser det som en följd av varaktig stress med rädsla om att skickas tillbaka till 
hemlandet i en situation där man är totalt hjälplös. Det andra lägret ser det som en följd 
av att föräldrarna mer eller mindre tvingar sitt barn att bli sjukt. Oavsett vilket så anser 
behandlingspersonalen på det ena behandlingshemmet att detta inte ska spela någon roll i 
behandlingsarbetet. En familj som mår så dåligt att de låter sitt barn utsättas för en sådan 
påfrestning talar sitt tydliga språk att familjen inte mår bra och behöver hjälp. I de flesta 
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fall är asylprocessen oerhört lång och påfrestande vilket ofta medför att deras enda hopp 
förlitas till de svenska myndigheterna. När det gäller vår egen syn på apatiskt tillstånd 
som äkta eller ”fejk” så har vi fått en bredare och djupare förståelse kring detta tillstånd 
och hur svårt det kan vara för dessa familjer som upplever detta. Vi tror inte att man som 
frisk person helt plötsligt börjar ”fejka” apati, det kan dock tänkas att påtryckningar gör 
att barnet förvärrar problemet mer än vad det egentligen är. Trots detta så ser vi inte att 
behandling inte skall ges bara för att de förvärrar tillståndet, utan här håller vi med 
behandlingspersonalen som menar att om familjen mår så dåligt att barnet ”tvingas” 
agera sjukare än vad de egentligen är, så är det ett problem som är allvarligt nog. 
 
Höja KASAM genom integrering i samhället 
Intervjupersonerna beskriver att mamman ofta kommer själv till Sverige med barnen, 
pappan finns ofta inte med eller kommer senare. Stressen av att själv ta hand om barnen i 
ett främmande land, med ett främmande språk och kultur där deras förståelse om varför 
det tar så lång tid innan besked om uppehållstillstånd kan ges, är för dem obegripligt. 
Detta leder i de flesta fall till att modern hamnar i en depression och måste läggas in för 
att få hjälp t.ex. på sjukhus eller psykiatriska kliniker, vilket medför att barnen blir 
ensamma kvar på flyktingförläggningen eller behandlingshemmen då deras 
föräldergestalt försvinner. Ofta är det äldsta barnet som får ta hand om familjen vilket i 
sin tur leder till att påfrestningarna kan bli så stora att barnet sluter sig och blir apatiskt. 
 
De faktorer som påverkar KASAM är tidsaspekten, avsaknad av helhetsperspektiv, 
utanförskapet med samhället, boendesituationen, oklara regler i asylsökningsprocessen 
och avsaknad av arbete. För att uppnå ett högt KASAM är det nödvändigt att den 
asylsökande familjen blir delaktig i samhället så snabbt som möjligt under asylprocessen.  
 
Exempelvis kan familjen erbjudas en fadder från kommunen som kan följa och hjälpa 
familjen genom processens gång. En person som har kunskap om det svenska samhället 
och som kan hjälpa familjen att bearbeta det som händer och finnas tillhands med att 
”öppna dörrar”. 
 
Benämning av apatiskt tillstånd 
Utifrån de svar som vi har fått från behandlingspersonalen så tycks det stämma bra 
överens med övrig litteratur som vi har tagit del av under undersökningen med vissa 
undantag. Först och främst är namnfrågan ett stort problem, om man vid en 
litteratursökning på t.ex. internet söker på apatiskt tillstånd är det inte säkert att man får 
med de andra benämningarna som nämns. Det finns flera olika namn, men 
behandlingspersonalen verkar se det som ett gemensamt tillstånd och delar bara in det i 
aktivt och passivt. 
 
Vi tycker att det är överflödigt att använda sig av flera olika benämningar av apatiskt 
tillstånd då det endast är små skillnader som skiljer dem åt, kanske kan det leda till att 
man pratar förbi varandra då någon använder depressiv devitalisering och en annan 
använder sig av uppgivenhetssyndrom. Här verkar det som att det finns en skillnad hur de 
ser på problemet, forskare och läkare vill precisera och bena ut medan behandlarna ser 
problemet i sin helhet. Som slutsats till detta kan man säga att benämningen av tillståndet 
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är av vikt beroende på vad eller vem man skriver för. Journalister som rapporterar om 
tillståndet beskriver det som apatiskt då det är välkänt i folkmun, en läkare skriver om 
depressiv devitalisering, som mer är ett kliniskt tillstånd. Uppgivenhetssymptom, används 
främst av Hessle och Ahmadi (SOU 2005:2) som presenterat sina rapporter för 
regeringen. 
 
Behandling av apatiskt tillstånd 
Vid behandling av barn med apati så finns det fortfarande inte mycket information att 
tillgå på grund av bristande kompetens inom området, samt att erfarenheter inte utbyts. 
Att behandlingshemmen inte samarbetar är alltså ett problem, här finns en oändlig 
tillströmning av information från dem som verkligen arbetat med de problem man kan 
stöta på i arbetet med apatiska flyktingbarn. Och kanske skulle det vara bra om man 
införde någon form av samarbete mellan institutionerna i form av seminarium eller ett 
utvecklat dataprogram likt DOK (Dokumentation och kvalitetsutveckling av 
missbrukarvården) inom behandling av missbrukare. På detta sätt skulle informationen 
och kunskapen inom området spridas på ett enkelt sätt.  
 
Den vardagliga behandlingen för dessa barn menar intervjupersonerna är som att 
behandla medvetslösa, eller som på ett vårdboende, där man till största möjliga mån 
arbetar för att personerna ska må bra och få en så meningsfull vardag som möjligt. Detta 
innebär konkret att man arbetar med t.ex. sjukgymnastik, att man hela tiden tänker högt 
om det man gör och ser, man ska fungera som barnets egna öron och ögon. Man ska tala 
till barnet och aldrig över deras huvud då de hela tiden är medvetna om vad som händer 
omkring dem trots att de befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Behandlingspersonalen på 
båda behandlingshemmen uttryckte saknaden av rapporter kring hur man ska behandla 
dessa barn, och utförde ofta behandlingen med sunt förnuft, där en god människosyn är 
av stor betydelse. När barnet börjar tillfriskna flyttas fokus från att arbeta med trygghet 
och stabilitet till rehabilitering, i form av sjukgymnastik för att få igång det motoriska och 
samtal med barnpsykologer inleds (Richards I: Lask, 2004).  
 
Den behandling som används idag är ofta utformad av behandlingspersonalen själva 
genom sitt sunda förnuft, vilket i sig tycks fungera bra men frågan är om det är det bästa 
alternativet. Kanske är det så att man inte tycker att problemet kring asylsökande barn 
med apatiskt tillstånd är tillräckligt relevant för att tid och pengar ska läggas ner för 
forskning kring detta ämne. Kanske är det så att politikerna inte tar problemet på allvar 
likt tsunamikatastrofen 2004 och väntar alltför länge så att det hinner växa och bli så stort 
att påtryckningarna från media och samhället tvingar dem att ingripa, och då kan det vara 
för sent för många barn. 
 
Någonting vi har upptäckt på vår resa genom denna undersökning är att all litteratur och 
forskning vi har tagit del av har varit inriktad mot ett speciellt område t.ex. den 
medicinska aspekten eller på symptombilden. Det vi har saknat och som man i framtiden 
borde lägga ner mycket mera tid och energi på att utforska är behandlarnas roll i 
behandlingen av apatiska barn. Ingen forskning eller litteratur som vi tagit del av har 
belyst detta område på ett sätt som gör att man som behandlare blir mer upplyst och kan 
känna att det är något konkret man kan använda sig av i det praktiska behandlingsarbetet.  
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Den information vi har fått kring behandlingsarbetet har således kommit från 
behandlingspersonalen själva som ”uppfunnit” sin egen metod. Kanske är det så att den 
behandlingen som de bedriver är den ”korrekta”, men det borde forskas mer kring detta 
för att kunna fastslås och på så sätt upprätta en bas till hur man kan utgå från en 
behandling. 
 
Inverkan av uppehållstillstånd 
Vad vår undersökning har visat, som även stämmer överens med övrig litteratur, är att 
tillfrisknandet hos dessa barn går genom modern och alltid via ett positivt besked om 
uppehållstillstånd. Då kan man fråga sig, om man gav alla barn som blev diagnostiserade 
med apatiskt tillstånd uppehållstillstånd, och dessa barn skulle tillfriskna på grund av 
detta, skulle det då vara humanitärt riktigt och politiskt korrekt eller ska barnen stå 
tillbaka för den svenska asylpolitiken? Det farliga med detta är givetvis att alltfler 
asylsökande familjer som gör allt i sin makt för att få uppehållstillstånd kanske skulle 
”tvinga” sina barn att bli apatiska eller på annat sätt utsätta dem för fara. Detta är en 
oerhört svår fråga som inte har något svar, man måste vara realistisk och låta landet styras 
av de lagar och regler som finns för detta. Kanske dessa lagar och regler måste ändras? 
 
Resultatet jämfört med vår litteraturstudie 2005 
Intressant och motsägande är om man jämför resultatet i vår undersökning med vår 
litteraturstudie (Nilsson & Ohlsson, 2005) som belyste hur barn som växte upp under 
svåra familjeförhållanden ändå lyckades växa och bli starka, s.k. ”maskrosbarn” jämfört 
med andra barn i liknande situationer. Resultatet i litteraturstudien visade att de barn som 
klarade sig trots svåra fysiska och psykiska påfrestningar ofta fann en signifikant andra 
som kunde ta över föräldrarollen och ge det stöd och trygghet som barnet behövde.  
 
Al Siebert (1996 I: Nilsson & Ohlsson, 2005) menade att vissa barn var födda överlevare, 
han menade att dessa barn var livets naturliga idrottsmän i livskampen. Precis som vissa 
kan vara födda till musiker, konstnärer och artister är dessa istället födda med en förmåga 
att hantera livets svårigheter på ett väl fungerande sätt vilket har varit en stor gåta för 
forskare kring ”maskrosbarn” (Barn som växt upp under svåra hemförhållanden såsom 
med stora familjer, brist på omsorg och uppmärksamhet, frånvaron från positiva 
förebilder missbrukande eller lågutbildade föräldrar). Författarens slutsats var att vissa 
utvecklar en förmåga att hantera situationer på ett positivt sätt på grund av att människan 
är på väg att utvecklas till en mer motståndskraftig människa generellt (Siebert I: Nilsson 
& Ohlsson, 2004).  
 
Cederblad och Hult (I: Nilsson & Ohlsson, 2005) menar att vissa barn är mer rustade än 
andra redan från början och kan därför ha en bättre förmåga att motstå yttre påfrestningar, 
men de måste ändå ha viktiga omgivningsfaktorer som spelar roll för deras utveckling i 
positiv riktning så som t.ex. en lärare eller en släkting som ser och lyssnar till barnet. 
Slutsatsen enligt forskarna var att det inte kan var antingen eller, utan både och.  
 
Ställer man resultatet i vår litteraturstudie mot vad vi har kommit fram till i vår 
undersökning kring apatiska flyktingbarn, så saknar de barn som blir apatiska den 
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”överlevnadsgen” som Siebert (1996 I: 2005) beskriver, och är från början inte rustade 
till att klara omvärldens påfrestningar. De är alltså en svagare människa som inte är 
menade att följa med i den mänskliga utvecklingen. Med detta menade Siebert att 
människan håller på att evolutioneras till en mer motståndskraftig människa. Vi tycker 
dock att detta är ett hårt påstående men väljer att ta med det då det kan ses som en viktig 
aspekt där människosynen får vika åt sidan.  
 
Ska man ställa resten av litteraturundersökningen (2005) mot vår C-uppsats visade det sig 
att trots att behandlingspersonalen kan fungera som en signifikant andra för de apatiska 
barnen, vilket var nyckeln till att ”maskrosbarnen” växte och blev starka, så tillfrisknar de 
apatiska barnen ändå inte förrän uppehållstillstånd ges. Kan det vara så att de apatiska 
barnen i sin apati inte har möjlighet eller resurser till att ta till sig en signifikant andra då 
de förlorat både sin bindningsgestalt och sin känsla av sammanhang, då deras bakgrund 
och situation ofta är mer komplicerad än för de barn vi beskrev i vår litteraturstudie 
(2005). Först när uppehållstillståndet ges och mamman börjar tillfriskna så öppnar barnet 
dörren till sin egen instängda värld.   
 
Undersökningens framtida betydelse 
För oss i vår framtida yrkesroll finns det en stor möjlighet att vi kommer att stöta på detta 
problem som vi har belyst. Den kunskapen som vi har fått fram genom vår undersökning 
kan vara oerhört viktig att ha med i bagaget om man stöter på flyktingbarn i olika 
situationer och miljöer. Kunskapen är viktig, inte bara ur behandlingssynpunkt, utan även 
för alla som arbetar inom områden där man kan stöta på asylsökande barn. Många gånger 
styrs man kanske av förutfattade meningar om problemet kring apatiska barn. Med denna 
nya kunskap som detta arbete har gett oss har vi öppnat våra sinnen för detta område och 
förhoppningsvis kan det även vara till hjälp för andra att förstå problemet ur en bredare 
aspekt än som bara en sjukdom eller som ett ”fejkat” tillstånd.  
 
Med vår undersökning hoppas vi även kunna hjälpa till att öppna ögonen för olika 
behandlingshem i Sverige som arbetar med apatiska barn till att söka sig utåt och ta 
kontakt med andra inom samma område. Detta för att öka och dela med sig av den 
kunskap man har om hur man bemöter och behandlar barn med apatiskt tillstånd. Tyvärr 
så verkar det idag som att behandlingshemmen håller kunskapen kring bemötandet och 
behandlingen inom sin egen institution. Kanske sker detta på grund av okunskap om vart 
man ska vända sig eller hur man ska gå tillväga, eller kan det rent av vara en 
prestigefråga för behandlingshemmen? 
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Genèvekonventionen  
 
FN:s konvention från 1951 om flyktingars rättsliga ställning definierar följande: 
(ur migration 2002, Utrikesdepartementet)  
 
Humanitära själ  
En person kan få uppehållstillstånd (men inte asyl) främst av skäl direkt knutna till individen, 
t.ex. svår sjukdom eller omständigheter som hänger samman med lång vistelsetid i Sverige.  
 
Första asyllandsprincipen  
En flykting förväntas söka asyl i det första land han/hon kommer till efter flykten, om han/hon i 
det landet är skyddad mot förföljelse och mot att återsändas till det land som han/hon flytt ifrån.  
 
Vidarebosatta (kvotflyktingar)  
Personer som, genom av riksdagen bestämda speciella medel för skyddsbehövande, bereds 
bosättning i Sverige. Uttagningen och resan till Sverige organiseras av Migrationsverket i nära 
samarbete med UNHCR. Dessa medel är avsedda för människor som inte kan få skydd på annat 
sätt eller inte kan återvända till sitt hemland. Medlen kan också användas till andra åtgärder för 
flyktingar. 
 
Anhöriginvandrare  
De personer som fått uppehållstillstånd därför att de har nära anhöriga som bor i Sverige. 
Make/maka och sambo samt ogifta barn under 18 år beviljas som regel uppehållstillstånd i 
Sverige. Ofta används termen familjeanknytning.  
 
Visering  
Handling som behövs för medborgare från vissa länder för besök i Sverige. Visering utfärdas av 
utlandsmyndighet eller av Migrationsverket.  
 
Återvandring  
Frivillig flyttning till ursprungslandet av personer som är lagligen bosatta i Sverige.  
 
Återvändande  
Flyttning till ursprungslandet av personer som inte uppfyller eller som inte längre uppfyller 
kraven för uppehållstillstånd i Sverige. Återvändandet kan ske självmant eller genom att ett 
beslut om avvisning eller utvisning verkställs av svenska myndigheter. 
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Faktablad om Dublinförordningen 
 
Du har inte rätt att välja vilket land som ska utreda och pröva din asylansökan. I EU:s 
medlemsländer samt i Norge och Island gäller Dublinförordningen. Genom Dublinförordningen 
reglerar länderna vilket land som ska ansvara för ditt asylärende. Du kan bara få din asylansökan 
prövad i ett av dessa länder. 
 
Vilket land ska pröva din ansökan om asyl? 
Även om du har ansökt om asyl i Sverige och vill ha din ansökan prövad här, är det ändå inte 
säkert att du har rätt till det. Ett annat land som omfattas av Dublinförordningen kan ha ansvaret 
för denna prövning. Du kan därför bli tvungen att åka dit. Det kan gälla bland annat i följande 
fall:  
 
−om du har fått ett visum eller uppehållstillstånd av ett annat land som omfattas av 
Dublinförordningen 
 
−om du har rest in illegalt i ett land som om fattas av Dublinförordningen 
 
−om du redan har ansökt om asyl i ett annat land som omfattas av Dublinförordningen 
 
−om din familj redan har uppehållstillstånd i något annat EU-land kan det innebära att du får din 
asylansökan prövad i samma land. 
 
Fingeravtryck jämförs i databas 
Migrationsverket tar fingeravtryck på alla asylsökande över 14 år. Fingeravtrycken skickas till 
en databas, Eurodac, där de kontrolleras. Genom kontrollen kan vi se om du lämnat fingeravtryck 
i något annat land som är anslutet till Eurodac. 
 
Om ett annat land ska pröva din asylansökan 
Om det visar sig att ett annat EU-land har ansvar för prövningen av din ansökan om asyl, fattar 
Migrationsverket i allmänhet ett beslut om att du ska avvisas dit. Om du inte medverkar till att 
lämna Sverige har vi rätt att vidta tvångsåtgärder. 
 
Att överklaga beslutet 
Om du motsätter dig att ett annat land ska pröva dina asylskäl har du rätt att överklaga 
Migrationsverkets beslut. Observera att det vid en överklagan inte är dina asylskäl som prövas, 
utan frågan om vilket land som ska pröva din asylansökan. Även om du överklagar måste du 
lämna Sverige. 
 
Dessa länder omfattas av Dublinförordningen 
EU-länderna Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Norge och Island 
omfattas av Dublinförordningen genom ett särskilt avtal. (Migrationsverket, 2006) 
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(Joelsson & Dahlin, 2005 s. 48) 
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 Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM 

 _________________________________________________________ 
               ______ Komponent_______________ 
 Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion__ 
 1 Hög Hög  Hög Stabil 
 2 Låg Hög Hög Ovanlig 
 3 Hög Låg  Hög Press uppåt 
 4 Låg Låg  Hög Press uppåt 
 5 Hög Hög  Låg Press nedåt 
 6 Hög Låg  Låg Press nedåt 
 7 Låg Hög  Låg Ovanlig 
 8 Låg Låg Låg  Stabil ___ 

(Antonovsky, 1991 s. 43) 
 
 

De två typer (1 och 8) som ligger högt eller lågt på alla tre komponenterna skapar inga problem. 
De ser antingen en hög eller låg grad av sammanhang i världen och deras mönster kan förväntas 
vara ganska stabilt.  
 
En hög känsla av begriplighet innebär emellertid inte nödvändigtvis att man tror att man klarar 
sig bra typ (3 och 6). I vilken riktning denna rörelse kommer att gå bestäms av känslan av 
meningsfullhet. Om man verkligen är engagerad och tror man förstår de problem som man ställs 
inför kommer det att finnas en stark motivation att söka efter resurser, om man kommer inte 
gärna ge upp sökandet förrän man har hittat dem. Utan en sådan motivation slutar man däremot 
att reagera på stimuli och världen blir snart obegriplig (Antonovsky, 1991 s. 43).  
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Växjö 2006-01-26 
 

IKM Institutionen för kunskap och metodutveckling inom ungdoms- och missbrukarvård 
 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser inom programmet ‘Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 
missbrukarvård’ 120 p, vid Växjö universitet. 
 
Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva med titeln ”Asylsökande 
barn med apatiskt tillstånd”, därför önskar vi få intervjua minst två behandlingsassistenter som 
arbetar med detta problem på er arbetsplats. 
 
Uppsatsen syftar till att belysa hur man som behandlare arbetar med apatiskt tillstånd främst då 
hos flyktingbarn. Vi vill också klargöra hur ni med er erfarenhet inom området ser på 
uppkomsten av detta tillstånd.  
 
Vi önskar således att få till stånd intervjuerna någon gång mellan vecka 5-7 utifrån era 
möjligheter att kunna medverka. Medverkan är frivillig och varken personen som medverkar i 
intervjun eller behandlingshemmet i sig kommer att nämnas med namn i uppsatsen. All 
information som vi får tillgång till kommer att behandlas konfidentiellt och uteslutande av Patrik 
Ohlsson och Fredrik Nilsson för forskningsändamålet. Ni kommer även att få tillgång till var 
forskningsresultaten kommer att publiceras eller få en sammanfattning om så önskas. I vårt 
uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete och som har 
lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har doktorsexamen – vilket 
också examinatorerna har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens 
innehåll och etiska aspekter. 
 
Vi kommer efter detta utskick att kontakta er via telefon under vecka 5 för att närmare kunna 
svara på frågor samt om medverkan till uppsatsen accepteras, bestämma tid för intervjun.  
 

Med vänlig hälsning 
 

____________________________________ 
Fredrik Nilsson 

 
____________________________________ 

Patrik Ohlsson 
Handledare: Stellan Jeppson 
Examinator: Gill Croona,  
Kursansvarig: Gill Croona  
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Intervjuguide 

 

Beskriv din bakgrund t.ex. antal verksamma år, utbildning, tidigare erfarenheter m.m. 

 

Hur ser verksamheten ut? 

 

Hur ser era klienter ut t.ex. ålder, bakgrund och härkomst m.m. samt hur kommer de i kontakt 

med er? 

 

Hur ser ni på begreppet Apatiskt tillstånd, hur yttrar det sig hos era klienter? 

 

Beskriv mötet samt hur ni skapar en trygghet hos barnen?  

 

Hur arbetar ni på behandlingshemmet med klienterna? Samarbetar ni med andra instanser? 

 

Vad kan ni tillgodose hos dessa barn? 

 

Vad är målet med behandlingen? Vad är er drivkraft? 

 

Vilka etiska och professionella problem kan ni stöta på i behandlingsarbetet? 

 
Vad händer efteråt? 
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Förslag till diagnoskriterier 
 
Av Göran Bodegård föreslagna diagnoskriterier för apatiska barn, indelade i apati av lättare form 
och depressiv devitalisering. 
 
1. Väsentlig kontaktstörning – kontaktlöshet 
 
2. Rör sig mycket litet. Rör sig inte alls spontant och ligger i ett slappt tonuslöst tillstånd med 
slutna eller öppna ögon utan »blick« 
 
3. Ligger i fosterställning 
 
4. Reagerar inte på tal 
 
5. Reagerar inte på plötsliga ljud 
 
6. Reagerar inte på fysiska stimuli eller smärta 
 
7. Äter och dricker inte, men kan matas 
 
8. Äter och dricker inte och har inte spontan svalgreflex – kräver sondmatning 
 
9. Inkontinent för urin och/eller avföring 
 
10. Kontinuerlig vägran med aggressivt och/eller ångestpräglat beteende och ter sig mer i 
kontinuerligt ångesttillstånd än hypotont apatiskt 
 
11. Är helt tyst 
 
12. Tillfälliga attacker av ångest, gnyenden och/eller hyperventilation spontant (»flash backs« – 
mardrömmar) eller vid »belastningar « (hyperkänsligt) 
 
13. Anmärkningsvärda symtom som temperaturförhöjningar, svåra svettningsperioder, 
hyperventilation, långvårdskomplikationer från muskler, hud och njurar. Metaboliska störningar 
(stresshormonnivåer – basal metabolism etc.) 
 
Uppgivenhet. Lindrig form: Tre diagnoskriterier krävs. Tillståndet har bestått under längre tid 
(veckor), men kan vara föränderligt under dygnets timmar. 
 
Depressiv devitalisering: För diagnosen krävs diagnoskriterierna 1, 3 och något av 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 12, 13 enligt ovan. Tillståndet har bestått under längre tidsperiod och är oföränderligt över 
dygnet och har lett till pediatrisk bedömning och ordinering av vätska och näringstillförsel 
intravenöst alternativt sond. (Joelsson & Dahlin, 2005 s 47)  
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