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Förord 

Arbetet med denna studie har testat vårt tålamod, relationer och mod. Vi vill tacka varandra 

för stöttning, skratt, gråt och långa dagar fyllda med läsning och skrivande. Vi vill även tacka 

vår handledare Maria Eriksson för många långa samtal fyllda med kloka råd och vägledning 

under studiens process. Vår vilja att genomföra denna studie har trots motgångar, stora som 

små, aldrig upphört. Vi tar med oss nya lärdomar kring varandra, socialt arbete och 

kämparglöd. Tack för att du väljer att läsa denna studie och därmed uppmärksammar det 

komplexa fenomenet MBP. Trevlig läsning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning     

Bakgrund: Denna studie uppmärksammar det komplexa fenomenet Münchhausen by proxy 

(MBP). MBP innebär att en förälder hittar på eller skapar sjukdomar hos sitt barn. Barnet får genomgå 

medicinska undersökningar, behandlingar och provtagningar. MBP har sedan början av 2000-talet 

inkluderats i den definition av barnmisshandel som ska vägleda arbetet med utsatta barn i Sverige. 

Problemformulering: Då MBP definieras som en form av fysisk barnmisshandel i SOU 2001:72, 

innebär detta ett delat samhällsansvar. Hälso-och sjukvården har enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, 2017:30) ansvar för att utreda och behandla den fysiska vården av barnet medan socialtjänsten 

har ansvar för att utreda barnets skydd och behov. Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen (SoL, 

2001:453) ansvar för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, Socialnämnden 

ska även verka för att barn och unga får det skydd och stöd som de behöver. Det delade ansvaret för 

MBP-utsatta barn mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst kan leda till särskilda utmaningar för 

praktiken, då frågan ligger i skärningspunkten mellan olika politikområden, lagar och professionella 

verksamhetsområden. Utifrån den begränsade mängd forskning som finns i Sverige kring MBP, får 

policy i form av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och handböcker stor betydelse 

för hur MBP hanteras i praktiken. Syfte: Syftet med denna studie är att med Sverige som empiriskt 

case undersöka hur fenomenet MBP konstrueras som problem i policy inom välfärdsområdet med 

inriktning på utsatta barn. Vidare är syftet med studien även att undersöka konstruktionen av MBP 

inom nationell och internationell forskning, för att se hur nationell policy förhåller sig till 

forskningsläget.  Metod och teori: I denna litteraturstudie med abduktiv ansats granskades 

internationell och nationell forskning, offentliga dokument från statliga myndigheter, statliga 

offentliga utredningar och riktlinjer för det sociala arbetet och hälso-och sjukvården i Sverige. Dessa 

har analyserats med utgångspunkt i teori om konstruktionen av sociala problem. Resultat: MBP har 

konstruerats som problem i olika stor omfattning inom forskning, hälso- och sjukvård samt socialt 

arbete. De riktlinjer och handböcker som idag finns för socialtjänstens arbete med 

barnavårdsutredningar är få men omfattande, dock finns inga riktlinjer som beskriver arbetet med 

MBP. I befintlig svensk lagstiftning går det inte att finna lagrum som uttryckligen nämner MBP. För 

hälso- och sjukvården i Sverige finns nationella riktlinjer och regionala vårdprogram för arbetet med 

barn som far illa, som berör MBP. Det finns lagstadgat ansvar för socialt arbete och hälso- och 

sjukvården vid barn som far illa (SoL och HSL), de två olika verksamhetsfälten har olika arbetssätt 

vilket gör att det gemensamma arbetet vid barnavårdsutredningar ibland kan bli problematiskt. 

Diskussion och slutsats: MBP har sedan början av 2000-talet upptäckts och definierats som en 

form av fysisk barnmisshandel i Sverige. Ansvariga verksamhetsfält och riktlinjer har formulerats 

kring MBP, dock främst inom hälso- och sjukvården. Eftersom det sociala arbetet inte har några 

riktlinjer eller förövarbeskrivningar om MBP finns inget organisatoriskt stöd för att socialarbetare ska 

kunna uppmärksamma fall av MBP. I studien har vi gjort ett försök till att synliggöra konstruktionen 



 

av MBP i svensk kontext idag som har resulterat i att vi sett ett tomrum och utvecklingsmöjligheter 

för det sociala arbetets riktlinjer gällande hur MBP idag konstrueras i dessa.  

Nyckelord: Münchhausen by proxy, barnmisshandel, socialt arbete, hälso- och sjukvård, riktlinjer, 

vårdprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract    

Background: This study addresses the complex phenomenon of Münchhausen by proxy (MBP). 

MBP means that a parent finds or creates illnesses with his or her child. The child is allowed to 

undergo medical examinations, treatments and sampling. MBP has been included in the definition of 

child abuse since the beginning of the 2000s, a definition which is supposed to guide the work with 

vulnerable children in Sweden. Problem area: As MBP is defined as a form of physical child 

abuse in SOU 2001:72, this means shared social responsibility among societal actors. Health care is 

according to the Health Care Act (HSL, 2017:30) responsible for investigating and treating the 

physical care of the child, while the social services is responsible for investigating the child's 

protection and needs. According to the Social Services Act (SoL, 2001:453), the Social Services 

Board is responsible for securing safe and good conditions for children and young people. The Social 

Services Board shall also ensure that children and young people receive the protection and support 

they need. The fact that the health care system and the child welfare system share the responsibility 

for working with MBP can lead to challenges for practice, as the issue is located at the interface 

between different policy areas and professional fields of practice. As there is very limited research on 

MBP in Sweden, policy will play an important role in everyday practice regarding MBP. Aim: The 

aim of this study was to explore how the phenomenon of MBP is constructed in Swedish welfare 

policy, specifically in relation to social services and health care. Furthermore, the aim of the study 

was to investigate the construction of MBP in national and international research, to see how national 

policy relates to the research situation. Method and theory: A literature study with an abductive 

approach was carried out, examining national and international research, public documents from 

government agencies and authorities, Swedish public inquiries and guidelines for social work and 

health care in Sweden. The analysis is based upon the theory of the construction of social problems. 

Findings: MBP has been constructed as a problem in research, healthcare and social work in 

different extent. The guidelines and manuals that exist today for the social services work on child 

protection are few but extensive, although none of them mentions MBP. In existing Swedish 

legislation, there is no law available that explicitly mentions MBP, while there are various proposals 

for legislative changes that mentions MBP. For health care in Sweden there are national guidelines 

and regional care programs for the work of child abuse, that mentions MBP. There is statutory 

responsibility for the social work and health care to cooperate in the case of children at risk (SoL and 

HSL). The two different parts of the welfare system have different working methods, which means 

that the joint work in child welfare investigations can sometimes be problematic. Discussion and 

conclusion: Since the late 2000s, MBP has been discovered as a social problem in Sweden, 

defined as a form of physical child abuse, and fields of responsibility and guidelines have been 

developed, primarily within health care. Since social work has no guidelines about MBP, there is no 



 

organizational support for social workers to pay attention to cases of MBP. In the study we have made 

an effort to visualize the construction of MBP in Swedish context today, which has resulted in the 

founding of a gap and development opportunities for the social work guidelines on how MBP is being 

constructed today. 

Keywords:  Munchausen by proxy, child abuse, social work, health care, guidelines, health care 

programs 
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1.Inledning 

Denna studie uppmärksammar det komplexa fenomenet Münchhausen by proxy (MBP). MBP är en 

form av barnmisshandel som innebär skador på samhällets yngsta medborgare. Avsikten med denna 

studie är att se huruvida MBP konstrueras som ett socialt problem i nationell policy på 

välfärdsområdet med inriktning på utsatta barn, samt hur fenomenet konstrueras inom forskning på 

området. Studien har granskat Sverige som “case” gällande policy, forskning som granskats har både 

varit nationell och internationell.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Nationellt ansvar 

Fenomenet MBP är en omfattande form av barnmisshandel, där en förälder fabricerar eller skapar 

sjukdomar hos sitt barn. Barnet får genomgå medicinska undersökningar, behandlingar och 

provtagningar. MBP kan på grund av sin multipla omfattning leda till allvarliga skador, kroniska 

funktionsnedsättningar och i en del av fallen leda till att ett barn dör (Hindberg, 2001).  

MBP har sedan början av 2000-talet inkluderats i den definition av barnmisshandel som ska 

vägleda arbetet med utsatta barn i Sverige. Kommitén mot barnmisshandel benämner MBP i SOU 

2001:72 under rubriken Barnmisshandel i form av fysiskt våld. MBP beskrivs i SOU 2001:72 vara ett 

svårupptäckt syndrom, dels på grund av att föräldrar i dessa fall ofta upplevs som autentiskt oroliga 

för sina barn och dels för att dessa föräldrar ofta skapar ett stabilt samarbete med personal inom hälso- 

och sjukvården (a.a.). Lagerberg (2001) beskriver att varje form av kroppslig bestraffning av ett barn 

räknas som fysisk misshandel (a.a.). Lagerbergs beskrivning kan kopplas till betänkandet av 

Kommittén mot barnmisshandel där begreppet barnmisshandel definieras. Utredningen föreslår 

följande definition för barnmisshandel, ”Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för 

fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov” (SOU 2001:72, s.120).  

Då MBP definieras som en form av fysisk barnmisshandel i SOU 2001:72, innebär detta ett delat 

samhällsansvar. Inom välfärdsområdet för utsatta barn är det socialt arbete och hälso- och sjukvården 

som i Sverige har ett formellt ansvar för barn och ungas välmående. Ansvaret finns lagstadgat i 

socialtjänstlag (SoL, 2001:453), hälso- och sjukvårdslag (HSL, 2017:30) samt patientlag (PL, 

2014:821) och skiljer sig mellan de olika instanserna då det är socialnämnden som har det 

övergripande ansvaret för varje individ medan hälso-och sjukvården har ett vårdansvar. I SoL 5 kap. 

1§ första punkten beskrivs att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 

och goda förhållanden. Hälso- och sjukvårdens särskilda ansvar för barn beskrivs i 5 kap. 6§ HSL och 

1 kap. 8§ PL där hälso-och sjukvården uppmanas att beakta barnets bästa vid vård av barn. I 7§ HSL 

beskrivs hälso- och sjukvårdens vidare ansvar för barn med föräldrar som har en allvarlig fysisk 

sjukdom eller skada, eller då föräldern har en psykisk funktionsnedsättning (a.a.). I 4 kap 3§ PL 
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beskrivs att hälso-och sjukvården ska ta ställning till barnets egen inställning till vård eller 

behandling. Barnets inställning ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad (a.a.). 

Sverige har även, sedan ratificerandet av Barnkonventionen år 1990, skyldigheten att leva upp till de 

krav som konventionen ställer på barns rättigheter i samhället.  

1.1.2 Konstruktionen av sociala problem 

Sociala problem som begrepp är en del av den teoretiska inriktningen socialkonstruktionism. Jönson 

(2010) redogör för konstruktionen av sociala problem där ett problem utforskas och studeras med 

hjälp av frågor som berör konstruktion, aktörer, processer, utformande, sammanhang och intressenter. 

Vidare utforskas problemet genom frågor som berör karaktär, avgränsningar och orsaker. Det valda 

problemet som studeras kan vara utformat på olika sätt och att det är av vikt att undersöka vem som 

driver frågan på ett visst sätt samt vem som tjänar på att problemet i frågan framställs som sådant. 

Anspråk på åtgärder och lösningar betraktats ofta som det sociala problemets kärnfråga (a.a.). 

1.1.3 Policy och riktlinjer 

En del i att förstå hur ett socialt problem konstrueras, i fallet av denna uppsats MBP, är att se till den 

nationella policy som finns för att hantera och arbeta med problemet. Med policy menas i denna 

studie de nationella riktlinjer på välfärdsområdet, som upprättats för att underlätta i beslutsfattande 

och val av åtgärder i socialt arbete och hälso- och sjukvård. Ponnert (2015) menar att riktlinjer bidrar 

till förbättrad kunskap hos socialtjänsten gällande de insatser och metoder som de ansvarar för (a.a.). 

1.2 Problemformulering 

Bergenlöv (2009) menar att våld bör ses som en kulturell konstruktion och uppger hur våld mot barn i 

Sverige stegvis växt fram som problemområde. Framväxten av våldet som problemområde kan 

granskas genom att se till vilka tankar, värderingar och diskurser som funnits kring våld i Sverige över 

tid. Bergenlövs beskrivning av våld som problemområde kan kopplas till med vad som i denna studie 

beskrivs som konstruktion av sociala problem (a.a.). Jönson (2010) menar att det vid konstruktioner 

av sociala problem är av vikt att se till de som berörs av problemet, i denna studie våldsutsatta barn. I 

MBP-fall är det utifrån Jönsons resonemang att undersöka vilka barn som kan vara i riskzonen, var 

riskzonen är lokaliserad, vilka beteenden karaktäriserar att ett barn är i riskzonen samt vilka åtgärder 

bör tas för att få barnet ur riskzonen (a.a.).  

År 2014 gav Socialstyrelsen ut riktlinjer för arbetet med våldsutsatta barn, Barn som far illa eller 

riskerar att fara illa: en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande 

anmälningsskyldighet och ansvar. Vägledningen innehåller övergripande beskrivningar och ramar för 

hela hälso- och sjukvårdens arbete med barn som far illa (a.a.). Rikshandboken för barnhälsovård 

(2014) beskriver att alla som arbetar med barn inom barnhälsovården bör känna till MBP, eftersom 

risken för kronisk skada eller död är stor. Vid misstankar om ett MBP-fall behöver en 

tvärprofessionell samverkan finnas mellan läkare, sjuksköterskor, socialtjänst och kurator för att 

utredningen ska bli verkningsfull för barnets bästa (a.a.). I Utredningen om tvångsvård för barn och 
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unga (SOU 2015:71) har Riksförbundet för familjers rättigheter (RFFR) kritiserat processen vid 

socialtjänstens omhändertagande av barn i fall av MBP. RFFR menar att socialtjänst och rättsväsendet 

endast tar de medicinska utlåtanden som gjorts i beaktande, utan att själva genomföra en utredning 

kring barnets behov (a.a.). 

Forskningsläget nationellt och internationellt kring MBP är medicinskt präglat, det vill säga det är 

främst inom den medicinska forskningsvärlden som diskurs kring MBP har förts. Inom det sociala 

arbetets forskningsforum finns betydligt mindre litteratur att tillgå kring MBP. De svenska 

vetenskapliga artiklar och facklitteratur som berör MBP publicerades år 2001, det vill säga samma år 

som den statliga utredningen SOU 2001:72 publicerades och beskrev MBP som en form av 

barnmisshandel. Internationellt finns flertalet vetenskapliga artiklar från senare år publicerade fram till 

år 2018. Vetenskapliga artiklar kring MBP publicerades år 2014, år 2017 och år 2018 varav en av 

dessa är en systematisk genomgång av publicerade fall (Ardizzone, Baglioni, Camuffo m.fl. 2018; 

Bertulli & Cochat 2017; se Boyd 2014; Yates & Bass 2017). Den begränsade mängd forskning som 

finns i Sverige kring MBP gör att riktlinjer, lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd och handböcker 

blir särskilt viktiga för praktiker när det gäller att få stöd i arbetet med MBP-fall. Då MBP medför 

fysiska och psykiska konsekvenser för barn är det av vikt att undersöka vilka åtgärder som finns 

tillgängliga och vilka som kan tillkomma på välfärdsområdet.  

På grund av det lagstadgade ansvaret som finns för både socialt arbete och hälso- och sjukvården 

gällande barn som far illa blir det angeläget att i denna studie se till förekomsten av kunskap kring 

MBP. För att undersöka huruvida MBP konstrueras som ett socialt problem i policy på det svenska 

välfärdsområdet blir det relevant att, i enlighet med Jönsons (2010) socialkonstruktionistiska 

resonemang, undersöka hur MBP konstrueras i Sverige idag. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att med Sverige som empiriskt case undersöka hur fenomenet MBP 

konstrueras som problem i policy inom välfärdsområdet med inriktning på utsatta barn. Vidare är 

syftet med studien även att undersöka konstruktionen av MBP inom nationell och internationell 

forskning, för att se hur nationell policy förhåller sig till forskningsläget.  

1.4 Frågeställningar 

Syftet uppfylls genom att vi söker svar på följande frågeställningar: 

·       Går det att identifiera policy inriktad på MBP i Sverige och i så fall inom vilka 

områden? 

·       Hur konstrueras MBP som problem i den policy som finns i Sverige? 

·       Hur konstrueras MBP som problem i den forskning som finns om fenomenet? 

·       I vilken grad överensstämmer konstruktioner av problemet i svensk policy rörande MBP 

med konstruktioner i forskning om MBP? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

Utifrån studiens syfte blir det relevant att granska hur lagar, riktlinjer, handböcker och 

metoddokument, det vill säga det som i studien benämns som policy på välfärdsområdet, konstruerar 

MBP som problem. Med utgångspunkt i välfärdsområdets policy för arbetet med utsatta barn, 

fokuserar studien huvudsakligen på hur MBP konstrueras, förstås, och hanteras som ett socialt 

problem. För att förstå perspektiv på sociala problem så kommer denna studie genomgående att ha sin 

teoretiska utgångspunkt i Jönsons (2010) analysschema över problemperspektiv samt ta hjälp av 

Bacchis (2009) teoretiska ramverk, What’s the problem represented to be (WPR) i analysdelen för 

ytterligare fördjupning i förståelsen av problemperspektiv. 

2.1 Jönson (2010): sociala problem som perspektiv 

2.1.1 Socialkonstruktionism  

I denna studie kommer det socialkonstruktionistiska perspektivet att användas som teoretisk 

utgångspunkt för att se till huruvida MBP kan förstås som ett socialt problem i svensk kontext. 

Genom att undersöka riktlinjer, statliga utredningar, vårdprogram och forskning så kommer denna 

studie belysa konstruktionen av MBP som ett socialt problem på nationell och internationell nivå. 

Jönson (2010) redogör för att perspektivansatsen som han utformat sitt problemperspektiv utifrån 

hör hemma inom det som benämns som socialkonstruktionism. Socialkonstruktionism är en 

samhällsvetenskaplig ansats där verkligheten konstrueras genom sociala handlingar utförda av 

individer och grupper. Utgångspunkten inom socialkonstruktionismen är att sociala konstruktioner är 

föränderliga över tid och att innebörden av den verklighet som skapas därmed kan ändra utformning. 

Föränderligheten beror på att de individer och grupper som utför de sociala handlingarna har olika 

uppfattning om vad innebörden av det undersökta sociala fenomenet är. Genom sociala problems 

föränderlighet menar Jönson att det finns ett intresse i att undersöka de interaktioner och 

skapandeprocesser, som underbygger våra uppfattningar, för att genom detta se till vilka 

konsekvenser denna syn på verkligheten får. Det socialkonstruktionistiska perspektivet undersöker 

frågor som berör vem som har konstruerat, vems intresse konstruktionen bygger på, hur det har 

konstruerats, vilka processer som ligger till grund för konstruktionen och i vilket sammanhang 

konstruktionen av problemet sker. Illustrationen och begreppsinnehållet av det sociala fenomenet kan 

beroende på kontext se väldigt olika ut. Jönson (2010) menar att det går att använda den beskrivna 

föränderligheten och kontexten till att se vilka andra synsätt på problemet som osynliggörs i och med 

det använda. Identifiering av frånvarande synsätt och problemformuleringar är en viktig del i 

perspektivanalysen då detta hjälper till att bidra till mer kunskap om det undersökta problemet. 

Slutligen så menar Jönson att det viktigaste att tänka på vid en socialkonstruktionistisk analys är att 

tydligt visa vad som undersökts och hur detta undersökts, för att tydliggöra det underlag som 

kommande slutsatser bygger på (a.a.). 
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2.1.2 Analysschema 

Jönson (2010) presenterar sociala problem som perspektiv och redogör i sin bok för olika 

utformningar av sitt analysschema över problemperspektiv. Jönsons analysschema kommer i denna 

studie att vara till hjälp för att analysera hur MBP konstrueras som socialt problem inom nationell 

policy samt nationell och internationell forskning. Analysschemat kan användas i processen av 

identifieringen av olika sociala problem. Schemat delar tydligt upp det undersökta problemet i olika 

komponenter som tillsammans utgör grunden för det sociala problemets konstruktion. Schemat 

hjälper till att identifiera om det finns motsägelser i konstruktionen, om det finns olika versioner av 

konstruktionen och om det finns en frånvaro av något slag som kan vara av vikt för konstruktionen av 

det undersökta sociala problemet (a.a.). Nedan visas en utvecklad version av Jönsons analysschema i 

tabellform, som kommer att användas i denna studies analys. 

Problemkomponent    Frågor 

Karaktär Vad för slags problem är det? Var är det 

lokaliserat? Hur anses det vara besläktat med 

andra problem? Har problemet någon kärna? 

Någon bärande ide? Hur ser avgränsningarna ut? 

Orsaker Vilka orsaker anges? En eller flera 

sammanhängande? Voluntaristiska eller 

deterministiska förklaringar till problemet? Talas 

det om omoral och skuld? 

Konsekvenser och omfattning Vilka slags skador och olägenheter beskrivs? 

Anges problemet vara litet och avgränsat eller 

stort? Ett hot? Hanterbart eller ohanterligt? 

Historia och utveckling Hur beskrivs uppkomst, upptäck, utveckling och 

framtid/prognos? 

Lösningar Vilka förslag till lösningar ges och vem anses vara 

lämplig och eller ansvarig för att lösa problemet? 

Alla? Den som bär problemet? Experter? 

Aktörer (drama och roller) Vilka är problemets huvudsakliga aktörer? 

Förekommer (dramatiserande) utpekande av offer, 

stackare, skurkar, räddare, publik? 
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Illustrationer och exempel Vilka metaforer, bärande begrepp, typfall 

berättelser, slagord och ikoner används för 

problemet beskrivs? Hur personifieras problemet? 

2.2 Bacchi (2009): What’s the problem represented to be (WPR) 

Till analysen i denna studie har även Bacchis (2009) teoretiska ramverk What’s the problem 

represented to be (WPR) använts. Bacchi beskriver WPR som ett teoretiskt ramverk som kan 

användas till att redovisa hur ett problem framställs eller definieras i policys, för att vidare analysera 

vad framställningen får för påverkan på hur problemet hanteras. WPR utgår från sex analysfrågor som 

ställs till texten, 

1. Hur framställs problemet i policyn? 

2. Vad finns det för förutsättningar eller antaganden som ligger bakom hur problemet framställs? 

3. Hur skapades framställningen av problemet? 

4. Hur kan framställningen ifrågasättas och vad lämnas oproblematiserat i denna framställning av 

problemet? 

5. Vad får denna framställning av problemet för effekter? 

6. Hur/var har framställningen av problemet producerats, spridits och försvarats? Hur kan 

framställningen ifrågasättas, förändras eller bytas ut? (Bacchi, 2009, egen översättning) 

Bacchi (1999) beskriver WPR som en metod för att synliggöra meningsskapandet i policy. Bacchi 

menar att samhället skapar en bild av sociala problem genom sättet som det pratas om dem och hur 

problemen bemöts. Diskursen kring utvalda problem gör att vissa sociala problem får åtgärder och 

policys medan andra inte diskuteras. Bacchi anser att man bör se till vad som är representerat som ett 

problem och vad som är representerat att vara orsaken till problemet. Ofta går det att utläsa vad som 

anses orsaka problemet i policy för hur man ska arbeta med problemet. Användningen av WPR som 

tillvägagångssätt skapar en förståelse för den policyskapande processen. Policy finns till för 

samhälleliga problem och beskriver de samhälleliga åtgärderna och vilken skillnad åtgärderna gör 

(a.a.). Från ovannämnda frågor har fyra frågor valts ut för att användas som redskap i studiens analys 

(se kapitel 7.2), för att undersöka hur fenomenet MBP konstrueras som problem i policy inom 

välfärdsområdet med inriktning på utsatta barn samt undersöka konstruktionen av MBP inom 

forskning. Socialkonstruktionistiska perspektivet från Jönson (2010) tillsammans med Bacchis (2009) 

ramverk utgör en teoretisk grund och verktyg för denna studies analys, då de båda teoretiska 

utgångspunkterna belyser betydelsen av att sociala problem definieras och synliggörs av 

samhällsaktörer. 
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3. Tidigare forskning 

För att skapa en förståelse för studiens valda område, MBP, redogörs under denna rubrik för tidigare 

forskning som visar på hur problemområdet byggts upp och vart det finns utvecklingsmöjligheter. För 

att konkretisera detta avsnitt har det delats in i följande teman, konstruktion av sociala problem, 

barnmisshandel, MPB, policys och riktlinjer. Dessa teman är formulerade för att undersöka MBP som 

ett socialt problem, från bakgrunden till konstruktionen av sociala problem, en historisk beskrivning 

av barnmisshandel, forskningsläget kring MBP och avsaknaden av riktlinjer inom svensk policy. 

3.1 Konstruktion av sociala problem  

3.1.1 Historik 

För att kunna förstå MBP som ett socialt problem är det av vikt att se till hur konstruktionen av 

sociala problem historiskt sett har uppmärksammats och formats. Jönson (2010) menar på att Blumers 

(1971) artikel Social Problems as Collective Behavior kan ses som starten på vad som idag beskrivs 

som socialkonstruktionism. Blumer uppmärksammade i sin artikel att det under 1970-talet fanns ett 

omfattande antal underliggande missförhållanden i samhället, men trots detta stora omfång gavs 

endast ett fåtal av dessa missförhållanden status som utpräglade sociala problem. Blumer ville med sin 

artikel visa på hur det var av vikt för samhällsforskare att studera vilka processer som ligger bakom att 

ett missförhållande ges status som ett socialt problem. Blumer argumenterade för att dessa 

missförhållanden skulle uppmärksammas som skadliga problem för att möjliggöra åtgärder (a.a.).  

Vid studerandet av ett socialt missförhållande beskriver Jönson (2010) vidare hur det är av vikt att 

att se till problemets historiska utveckling, för att se om problemet formats utifrån omkringliggande 

händelser. Historien bakom det valda missförhållandet och dess utveckling har stor betydelse för 

missförhållandets nuvarande omfattning speciellt när det kommer till missförhållanden som har ökat 

till att utgöra ett direkt hot. När ett missförhållande uppnått status som ett socialt problem kan detta 

uttryckas i form av gestaltning, orsak, konsekvens och lösning (a.a.).  

Best (2002) skriver om starten av socialkonstruktionismen och beskriver hur perspektiv på sociala 

problem alltid har varit ett omdiskuterat ämne. Tidiga kritiker hävdade att begreppet sociala problem 

saknade en tydlig form och definition. Under 1970-talet fick kritiken mot begreppet en allt större 

effekt. Tidningen Social Problems publicerade flera artiklar kring diskursen runt begreppet sociala 

problem, där fokus främst låg på Blumers (1971) artikel Social Problems as Collective Behavior och 

på Kitsuse och Spectors (1977) sammanfattade texter, i samlingen Constructing Social Problems. 

Spector och Kitsuse menade att sociala problem är missförhållanden i samhället som individer eller 

grupper uppfattar som omoraliska, oönskade och där det finns en önskan om åtgärd för 

missförhållandet. Spector och Kitsuse har haft en stor betydelse för hur det idag ses på och arbetas 

med konstruktionen av sociala problem. Tillsammans med andra konstruktionister som exempelvis 

Blumer skapade de under 1970-talet en sammanhängande sociologi av sociala problem. De flesta 
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konstruktionister i nutid arbetar utifrån Blumer och Spector och Kitsuses arbeten om konstruktionen 

av sociala problem (a.a.). 

3.2 Barnmisshandel  

3.2.1 Framväxten av barnmisshandel som socialt problem i Sverige 

Bergenlöv (2009) menar att det nationellt går att se en förändring över tid kring uppfattningen av vad 

som varit tillåtet och otillåtet fysiskt våld mot barn. Förändringen blir synlig genom att granska 

lagstiftning, diskursivt material som debatter och politiska budskap samt rättspraxis. Sverige har idag 

en lagstiftning som innebär att allt fysiskt våld mot barn räknas som misshandel. Historiskt har det i 

Sverige gjorts skillnad på aga och misshandel, då aga tidigare var tillåtet som uppfostringsmetod.  

Förändringen gentemot ett nationellt ställningstagande av nolltolerans mot barnmisshandel har skett 

stegvis. Under 1950-talet kom de första läkarrapporterna om svår barnmisshandel i Sverige. År 1957 

kom en lagändring som stadgade att allt våld inklusive aga skulle betraktas som misshandel, vilket 

ledde till att förbudet mot skolaga kom år 1958. År 1966 togs aga som uppfostringsmetod bort från 

Föräldrabalken och år 1979 införde Sverige som första land i världen ett totalförbud mot fysiska 

bestraffningar av barn. Ett förarbete till totalförbudet var SOU 1978:10 (Barnets rätt om förbud mot 

aga). Ytterligare ett årtal som spelat roll för synen på barnmisshandel är år 1982 då misshandel i 

hemmet föll under allmänt åtal, det vill säga först då kunde även allmänheten anmäla misstanke om 

misshandel i hemmet. Tidigare hade endast offer och förövare kunnat anmäla misshandeln, i och med 

den nya lagstiftningen kunde fler fall av barnmisshandel upptäckas (a.a.). 

3.2.2 Barnmisshandel i Sverige idag 

Kommittén mot barnmisshandel (SOU 2001:72) föreslår i sin utredning följande definition för 

barnmisshandel, ”Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” 

(s.120, a.a.). I SOU 2001:72 beskrivs de olika våldsformer som barn kan utsättas för samt hur dessa 

kan påverka barnets psykiska och fysiska utveckling. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har på sin 

hemsida publicerat statistik kring barnmisshandel i Sverige under år 2016. Under året anmäldes totalt 

23 700 misshandelsbrott mot barn 0–17 år gamla, vilket motsvarar 27 procent av alla anmälda 

misshandelsbrott. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0–6 år var under år 2016 

4300 anmälda brott (a.a.). I SOU 2001:72 redogörs för det stora mörkertalet kring brott av misshandel 

mot barn. Statistiska centralbyrån har statistik över levnadsförhållanden där våld i samhället går att 

beräkna, denna utgår dock från personer över 15 år vilket gör att våld mot barn under 15 år inte räknas 

in i statistiken. Därmed är det svårt att beräkna det stora mörkertalet kring barnmisshandel (a.a.).  

3.3 Münchhausen by proxy (MBP) 

3.3.1 MBP som barnmisshandel 

Utifrån att MBP undersöks som ett socialt problem så är det relevant att se till forskningsläget kring 

MBP. Yates och Bass (2017) har gjort en systematisk kartläggning över 796 stycken MBP-fall för att 
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se vilka gemensamma faktorer som går att urskilja mellan fallen. Yates och Bass beskriver att Roy 

Meadow, en engelsk barnläkare, i slutet av 1970-talet myntade begreppet Münchhausen by proxy. 

MBP innebär att en förälder utsätter sitt barn för påtagliga skador (a.a.). Boyd (2014) beskriver hur 

fenomenet MBP kan uttryckas på tre olika vis; antingen genom att förövaren orsakar smärta eller 

skada på sitt barn, att förövaren hittar på sjukdomssymptom hos sitt barn eller att förövaren skapar 

symptom hos sitt barn, exempelvis genom att manipulera blod- eller urinprov (a.a.) Yates och Bass 

(2017) beskriver vidare hur fenomenet MBP kan påvisas eller framkallas. Barnet i fråga kan få i sig 

för lite mat genom att föräldern påstår att barnet har födoämnesallergier eller att barnet får i sig 

skadliga substanser som exempelvis laxeringsmedel. Föräldern kan uppge symtom som behöver 

undersökas som exempelvis medvetslöshetsattacker, krampanfall och andningsstillestånd som då har 

upphört vid ankomst till sjukhuset. Akuta symptom som föräldern beskrivit att barnet lider av 

försvinner ofta då föräldern inte är närvarande (a.a.).  

3.4 Policy och riktlinjer  

En del i att förstå hur ett socialt problem konstrueras, i fallet av denna uppsats MBP, är att se till den 

nationella policy som finns för att hantera och arbeta med problemet (Bacchi, 2009). Med policy 

menas i denna uppsats de nationella riktlinjer som upprättats för att underlätta i beslutsfattande och 

val av åtgärder i socialt arbete och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen är i Sverige ansvarig för att ge 

ut nationella riktlinjer för professioner inom vård och omsorg. I foldern Vad är nationella riktlinjer? 

(2013) beskrivs hur Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderar vilken åtgärd som olika professioner 

bör bruka vid ett särskilt tillstånd och i riktlinjerna uppmärksammas olika åtgärders nytta och risker. 

Målet med riktlinjerna är bidra till god omsorg och vård för alla individer samt att stödja omsorgen 

och vården i deras prioriteringar gällande insatser till individer med störst behov. De nationella 

riktlinjerna tas fram för sjukdomar eller tillstånd som kräver mycket resurser och drabbar många 

människor, exempelvis inom psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Riktlinjerna riktar sig till 

samtliga professioner inom vård och omsorg såsom socionomer, sjuksköterskor, läkare, kuratorer och 

psykologer. Vid framtagandet av de åtgärder som beskrivs i de nationella riktlinjerna jämförs 

åtgärderna utifrån fyra frågor, Hur allvarligt är tillståndet? Vilken nytta har patienten eller brukaren av 

en åtgärd? Är åtgärden billig eller dyr i förhållande till dess effekt? Finns det andra bättre åtgärder? 

(a.a.).  
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4. Metod 

Följande metodkapitel syftar till transparens, det vill säga att ge läsaren en inblick i studiens metod. I 

kapitlet presenteras studiens forskningsdesign och tillvägagångssätt i form av litteratursökningar och 

analyser. Denna studie har designats som en litteraturstudie med en abduktiv ansats. Underrubrikerna 

beskriver insamling och bearbetning av empiri. Slutligen presenteras en metoddiskussion med 

forskningsetiska överväganden och kritisk metoddiskussion.   

4.1 Metodval: Litteraturstudie 

Med utgångspunkt i Fribergs (2006) beskrivning av vad det innebär att skriva en litteraturstudie har 

denna studie granskat nationell policy och nationell samt internationell forskning som rör MBP. 

Friberg beskriver att en litteraturstudie innebär att generera en översikt av kunskapsläget inom ett 

särskilt verksamhets- eller vetenskapsområde. Litteraturstudier syftar till att bidra med en överblick 

över befintlig forskning och även kartlägga forskningsläget inför ett kommande arbete. Friberg skriver 

vidare att i en litteraturöversikt granskas forskning som finns inom det valda området, som 

exempelvis systematiskt utvalda rapporter och forskningsartiklar. I översikten analyseras och 

kvalitetsgranskas de utvalda texterna för att skapa en deskriptiv överblick av det valda 

forskningsområdet (a.a.). Denna studie har granskat nationella policydokument för att se hur svensk 

policy konstruerar MBP, vidare har även forskningsområdet kring MBP granskats för att se hur 

problemet konstrueras. I denna litteraturstudie granskas offentliga dokument från statliga 

verksamheter och myndigheter, vetenskaplig litteratur, forskning, statliga offentliga utredningar och 

riktlinjer för det sociala arbetet och hälso-och sjukvården i Sverige. Denna studie har formulerats med 

inspiration från Fribergs beskrivning av litteraturstudie med inriktning på ovannämnda dokument. 

Patel och Davidson (2011) menar att dokument kan användas för att beskriva förhållanden och 

skeenden kring ett valt område (a.a.). Scott (1990) refererad i Bryman (2011) redogör för fyra kriterier 

som berör kvalitéen på dokument: autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 

Autenciteten står för om dokumenten är äkta och har ett tydligt ursprung och trovärdigheten på 

dokumenten urskiljs genom att se till antalet felaktigheter eller förvrängningar. Gällande 

representativitet bör dokumenten granskas utifrån hur väl de stämmer överens med liknande 

dokument på området och med meningsfullhet menas hur tydliga dokumenten är för läsaren. Bryman 

beskriver vidare att dokument från statliga myndigheter är relevanta för samhällsforskare då de är 

unika i sin karaktär. Bryman menar vidare att dessa dokument bör ses som autentiska, meningsfulla 

och trovärdiga (a.a.).  

4.2 Forskningsdesign: Abduktiv ansats 

Enligt Patel och Davidson (2011) innebär begreppet abduktion att skapa hypotetiska mönster utifrån 

det särskilda fall som undersöks och genom detta konstruera en teoretisk struktur. En abduktiv 

slutledning innebär att fastslå de omständigheter som ligger bakom det särskilda fall som undersöks. 

För att kunna fastslå de omständigheter, sakförhållanden, som ligger bakom det som ska undersökas 
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arbetar forskaren vid en abduktiv ansats i olika steg. Det första steget är att induktivt pröva hypotesen 

eller teorin på det särskilda fallet som undersöks, efter detta arbetar forskaren deduktivt. Vid det 

deduktiva steget utvecklas hypotesen eller teorin för att bli mer generell (a.a.).  

I denna studie har en abduktiv ansats använts för att kunna se till de bakomliggande 

omständigheter som bidrar till uppmärksammandet av MBP inom policy på det svenska 

välfärdsområdet. I studiens inledande skede granskades insamlade dokument och riktlinjer utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet som redogörs för i Jönson (2010), för att se till hur MBP 

konstruerats i nationell policy och internationell samt nationell forskning. Med utgångspunkt i 

preliminära resultat från den analysen utvecklades den teoretiska utgångspunkten till att inkludera 

även Bacchis (2009) teoretiska ramverk kring policyanalys (se kapitel 2.2) för att skapa ett bredare 

perspektiv på hur MBP definierats i dokumenten.  

4.3 Forskningsprocessen 

Arbetet med studien inleddes med en granskning av internationell forskning kring fenomenet MBP. 

Samtidigt som vi granskade den internationella forskningen kring MBP började vi fundera på studiens 

teoretiska utgångspunkt och fann det socialkonstruktionistiska perspektivet som redogörs för i Jönson 

(2010). Det socialkonstruktionistiska perspektivet belyser hur sociala problem konstrueras och 

hanteras ur ett samhälls- och välfärdsperspektiv. Som tillägg till Jönsons beskrivning av det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, lade vi även till Bacchis teoretiska ramverk, WPR, för att 

kunna konkretisera vår analys. Granskningen av internationell forskning om MBP skapade ett intresse 

för att undersöka nationell policy gällande MBP i Sverige. Vi upptäckte att svenska policys och 

riktlinjer för socialtjänst endast beskriver MBP som en våldsform, inte hur socialsekreterare ska 

arbeta med fenomenet. Vi upptäckte vidare att hälso- och sjukvården i Sverige har mer omfattande 

vårdprogram kring hur arbetet med MBP ska utföras än socialtjänsten. Vi besutade oss för att göra en 

litteraturstudie kring hur MBP konstrueras i svensk policy på välfärdsområdet, i huvudsak socialtjänst 

och hälso- och sjukvård. Vi valde vidare att jämföra konstruktionen av MBP som problem i nationell 

policy respektive internationell forskning.  

4.4 Datainsamling 

Denna studie har samlat in och granskat 34 dokument (se kapitel 5.5.1). Det första steget i 

insamlingen av data i form vetenskapliga artiklar som behandlar fenomenet MBP, var att genomföra 

sökningar av litteratur i databaserna; DiVA, PubMed, SweMed och SwePub över. I det första steget 

av datainsamlingen gjordes inget urval kring texterna, utan målet var att granska de artiklar vi kunde 

finna kring MBP för att få en bild av det aktuella kunskapsläget nationellt och internationellt. Då vi 

inte fann den mängd artiklar vi hoppades finna gjordes vidare sökningar på benämningar av MBP för 

att ytterligare vidga vår datainsamling. Genom sökningar på Google fann vi nya benämningar på 

fenomenet och kunde därefter genomföra sökningar på databaserna med internationella begrepp samt 

nationella begrepp (se kapitel 5.4.1). Genom nya sökord fick vi ytterligare träffar inom internationell 
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forskning. Efter att ha funnit befintliga vetenskapliga artiklar fortsatte datainsamlingen för att finna 

policy på det svenska välfärdsområdet som berör MBP. Sökningar gjordes på den svenska regeringen 

och riksdagens hemsida efter lagtext som benämner eller berör MBP. Sökningen vidgades därefter till 

Socialstyrelsens hemsida för att finna riktlinjer, handböcker, handlingsprogram samt regionala 

vårdprogram för att se hur dessa förhöll sig till MBP.  

4.4.1 Benämningar av MBP  

Hur fenomenet MBP benämns varierar internationellt och i vissa fall även nationellt. För att visa på 

fenomenets omfattning och komplexitet redovisas nedan de begrepp som vi kommit i kontakt med 

under studiens litterturgranskning. 

Nationellt kan MBP benämnas på följande vis:  

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser,  

• Barnmisshandel genom förfalskning av symptom, 

• Münchausen by Proxi,  

• Münchausen by Proxy, 

• Münchhausen by Proxy. 

Internationellt kan MBP benämnas på följande vis:  

• Factitious Illness by Proxy, 

• Child Abuse by Factitious Disorder by Proxy, 

• Munchhausen syndrome by proxy, 

• Munchhausen by proxy, 

• Factitious disorder imposed on another, 

• Medical child abuse, 

• Munchhausen by proxy, 

• Munchhausen syndrome by proxy. 

4.5 Urval 

Totalt har 34 dokument samlats in och granskats i studien, varav 16 dokument använts som underlag 

för studiens resultat och 18 använts till studiens övriga delar, såsom tidigare forskning, bakgrund och 

problemformulering. I studien har vi förhållit oss till policy på olika nivåer, både regionalt och 

nationellt, detta på grund av att den nationella policy vi hittade upplevdes som bristfällig. De riktlinjer 

och vårdprogram som använts i studiens resultat har i största möjliga mån varit nationella riktlinjer 

och vårdprogram, i resultatet finns dock tre regionala vårdprogram från hälso- och sjukvården samt en 

regional riktlinje för det sociala arbetet. Undantag gjordes för dessa regionala riktlinjer och 

vårdprogram då andelen nationella policydokument som berörde MBP var för få, samt för att påvisa 

de regionala skillnader kring dokument som berör fenomenet i Sverige idag.  

Från det sociala arbetets har 4 dokument använts, dokument från Socialstyrelsen, Stockholms stads 

hemsida och en forskningsrapport. Från hälso- och sjukvårdens håll har 4 dokument använts, 
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dokument från Rikshandboken för barnhälsovårds hemsida och regionala vårdprogram. Gällande 

internationell och nationell forskning har 8 artiklar använts. Fördjupningen i de valda artiklarna beror 

på det begränsade utrymme som finns inom ramen för ett uppsatsarbete. Vi fann under 

datainsamlingen en omfattande systematisk kartläggning från 2017 över 796 uppmärksammade MBP-

fall, denna kartläggning blev en grund för vår internationella inblick i forskningsläget kring MBP. 

Kartläggningen innehöll även vetenskap kring MBP:s omfattning, förövarprofiler och karaktäristiska 

drag. Vi fann ytterligare tre internationella vetenskapliga artiklar, samt fyra nationella artiklar som vi 

ansåg bidrog med omfattande vetenskap kring konstruktionen av MBP i forskningen idag.  

4.5.1 Tabell 1. Erhållna, exkluderade och inkluderade dokument 

Typ av dokument Antal Exkluderade Inkluderade 

Riktlinjer 6 4 2 

Handböcker 7 3 4 

Regionala 

vårdprogram 

9 5 4 

Lagstiftning 8 1 7 

Statliga utredningar 

(SOU) 

4 2 2 

Vetenskapliga artiklar 7 0 7 

Litteratur 3 0 3 

Rapporter 6 2 1 

Internationella 

vårdprogram 

3 2 1 
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Totalt 51 19 34 

4.6 Metoddiskussion 

4.6.1 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) redogör för att forskningsprocessen ska presenteras transparent i en studie. I 

denna studie har målet varit att på ett tydligt vis beskriva metodologiska val och att presentera studien 

på ett tillräckligt transparent vis för att läsaren tydligt ska förstå hur studiens resultat och slutsatser 

arbetats fram. Då den policy och forskning som analyserats är offentligt publicerat material har 

samtycke inte behövt inhämtas från någon part. Arbetet med studien har inte heller behövt ta ställning 

till Lag om etikprövning (2003:460) då studien inte genomförts på enskilda individer och det därför 

inte funnits någon risk för psykisk eller fysisk påverkan, studien innehåller heller inte känsliga 

uppgifter om enskilda personer (a.a.). 

4.6.2 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2016) skriver att vid samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att ta hänsyn till 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar till att avgöra studiens pålitlig- och tillförlitlighet, att 

studien får samma resultat om denna undersökning genomförs ännu en gång. Validitet syftar till att 

forskaren har mätt det som undersökningen avses att mäta i studien (a.a.). 

Gällande studiens reliabilitet har den policy som analyserats och använts i studien valts ut inom tre 

utvalda områden, socialt arbete, hälso- och sjukvård och forskning, för att möjliggöra att svara på 

studiens frågeställning och syfte. Studiens reliabilitet har uppnåtts genom att transparant visa hur 

urval, avgränsningar och resultat arbetats fram. Då denna studie lutar sig mot dokument öppna för 

allmänheten, det vill säga regionala- och nationella vårdprogram och riktlinjer från Sveriges 

kommuner och landsting, samt lagar och rapporter upprättade av regeringen eller Socialstyrelsen 

anser vi att studien har en hög reliabilitet. Om denna studie skulle genomföras på nytt skulle samma 

material vara tillgängligt att granskas för alla, vilket bör leda till ett liknande resultat. Studien har 

vidare tagit hänsyn till internationell forskning och ansvarat för att översättning av dessa dokument 

skett korrekt. Studien har genomgående haft ett kritiskt förhållningssätt och detta även gällande 

citerad statistik. De vetenskapliga uppsatser och artiklarna från DiVA, PubMed, SweMed och SwePub 

är peer reviewed och vi har i största möjliga mån inte använt oss av tidningsartiklar eller liknande som 

vetenskapliga utgångspunkter. Undantag gjordes för Bodegård (2001) samt Lundin och Croner (2001) 

från Läkartidningen då dessa på ett lämpligt vis uppmärksammade MBP ur svensk kontext, och är 

hämtade för ett forum för professionella inom hälso- och sjukvården. 

Gällande studiens validitet var syftet att undersöka hur MBP konstrueras som ett socialt problem, 

detta gjorde vi genom att samla in och bearbeta dokument på ett systematiskt vis. Då de texter som 

granskats och analyserats i studien finns tydligt beskrivna i vår tabell (se kapitel 5.5.1) anser vi 

därmed att studien mätt vad som avsågs att mätas och att detta tydligt redogörs för i studien. Då 
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forskningsområdet kring MBP kommit olika långt internationellt jämfört med i Sverige, där 

internationellt forskning kommit längre, har vi valt att använda oss av och lägga stor vikt vid 

internationell forskning i denna litteraturstudie. Den internationella forskningen försvårar möjligheten 

att generalisera resultatet av denna studie i Sverige, med det i åtanke är studien inte upplagd för att 

kunna generaliseras varken empiriskt eller analytiskt. Teoretiskt går det att fundera över huruvida 

studiens resultat skulle bli detsamma i ett liknande välfärdssystem, men studien är inte designad som 

en teoretisk modell utan analyserar och fokuserar på Sverige som ett utvalt “case”. 

4.6.3 Kritisk metoddiskussion 

Vi valde att utforma denna studie som en litteraturstudie då vi ansåg att en textanalys var lämpligast. 

Det finns få uppmärksammade fall av MBP i Sverige idag och på grund av den begränsade 

omfattningen kan det vara svårt att få tag på professionella som kan tänkas ha stött på MBP. Genom 

att omfattningen av riktlinjer för arbetet med MBP inom socialt arbete och hälso- och sjukvården är 

liten så hade vi en förförståelse om att det skulle bli svårt att få tag på respondenter till intervjuer. Vi 

hade en förförståelse av att det även kan vara svårt att få tag i familjer som lider av fenomenet, MBP 

är känsligt för alla inblandade och detta ledde till ståndpunkten om att få förövare skulle vara 

intresserade av att dela med sig av sin historia. Ytterligare en bidragande faktor till varför studien 

uteslöt intervjuer, var att offren vid MBP främst är de yngsta barnen och dessa inte fick kontaktas 

eller intervjuas under uppsatsskrivandet. 

I arbetet med denna studie har vi tagit del av ett stort material och kommit till insikten om att MBP 

är beforskat internationellt, men att det i relation till detta finns ett tomrum inom forskning och policy 

nationellt. En bit in i forskningsprocessen insåg vi på grund av tomrummet att området vi gett oss in 

på innebar utmaningen att undersöka en tystnad. De nationella riktlinjer och vårdprogram som vi fann 

och som sedan kompletterades av forskning gav oss ett spretigt material som var utmanande att 

härleda slutsatser ur. Studiens problemområde kom därför att handla om att förstå en frånvaro. 

Med insikten om att MBP inom policy för socialt arbete innebär en frånvaro har vi fått formulera ett 

öppet syfte som involverar hela välfärdsområdet och forskning, för att på så sätt kunna ta del av 

empiri ur ett bredare perspektiv. Då socialt arbete har varit vårt intresseområde återkommer 

betydelsen av frånvaron för det sociala arbetet genomgående i studien. Att vi i studien har valt att ha 

med dokument och policy för det sociala arbetet som inte uttryckligen involverar MBP som socialt 

problem motiveras därför av betydelsen av att uppmärksamma det tomrum som finns kring fenomenet 

nationellt. Vi har under studiens gång ställt oss frågande till hur stora slutsater som kan dras av ett så 

fragmenterat resultat. Den frånvaro som finns kring MBP i forskning och policy har gett konsekvenser 

för studiens slutsatser då dessa blir preliminära. Då det blir svårt att dra för stora slutatser så skulle 

studien kunna kompletteras med exempelvis intervjustudier.  
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5. Resultat 

Utifrån litteraturgenomgången och val av resultatets empiri formulerades teman och subteman i 

resultatdelen. Dessa teman formulerades för att tydliggöra och kategorisera empirin för att underlätta 

för vidare analys. De tre teman som formulerats i studiens resultat syftar till att tydliggöra hur MBP 

konstruerats i de olika områden som undersökts i studien. Resultatdelen har delats upp i delarna, 

internationell och nationell forskning, hälso- och sjukvård och socialt arbete . Under dessa rubriker 

presenteras de dokument som analyserats och de teman som identifierats. Vi har under temat 

forskning valt att formulera tre subteman; MBP som fenomen, förövare, offer samt professionell 

hantering av MBP. Under socialt arbete formulerades två teman; MBP i BBIC och MBP i SofS. Under 

hälso- och sjukvård formulerades ett tema; konstruktionen av MBP i nationella vårdprogram och 

riktlinjer för hälso-och sjukvård. 

5.1 Internationell och nationell forskning 

Resultatet av studiens litteraturgenomgång visade att den internationella forskning som beskriver och 

benämner MBP finns inom den medicinska diskursen. I det sociala arbetets forskningsforum finns en 

betydligt mindre omfattning av litteratur att tillgå kring MBP. De svenska vetenskapliga artiklar och 

den svenska facklitteratur som vi fann publicerades år 2001, det vill säga samma år som den statliga 

utredning där MBP beskrevs som en form av barnmisshandel publicerades (SOU 2001:72). Trots att 

de nationella vetenskapliga artiklar och den facklitteratur som berör MBP publicerades år 2001, är 

dessa de enda befintliga inom området och har trots sin ålder ansetts relevanta och därför använts som 

underlag för studien (se Bodegård 2001; Hindberg 2001; Lundin & Croner 2001). Internationellt finns 

flertalet vetenskapliga artiklar från senare år, genom studiens litteraturgenomgång påträffades 

forskning publicerad fram till år 2018. Vetenskapliga artiklar som ansågs relevanta för denna studie 

var publicerade år 2014, år 2017 och år 2018 varav en är en systematisk genomgång av publicerade 

MBP-fall (Ardizzone, Baglioni, Camuffo m.fl. 2018; Bertulli & Cochat 2017; se Boyd, Ritchie & 

Likhari 2014; Yates & Bass 2017).  

5.1.1 MBP som fenomen 

Yates och Bass (2017) redogör för att MBP som begrepp myntades på 1970-talet av Meadow, då 

läkaren eftersökte en term som kunde beskriva fenomenet som innebar att föräldrar skapade falska 

symptom och sjukdomar hos sina barn (a.a.). Ardizzone, Baglioni, Camuffo m.fl. (2018) redogör för 

att MBP under många år skapade en stor debatt angående dess sjukdomsklassifikation och att 

svårigheterna låg i överenskommelsen om vilken term som skulle beskriva fenomenet (a.a.). 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) är en manual som utges av den 

amerikanska psykiatriska föreningen American Psychiatric Association (APA). Manualen är ett 

internationellt stöd och verktyg som används vid diagnostisering av psykiska sjukdomar och tillstånd. 

Det finns i dagsläget två olika diagnossystem som används internationellt, DSM-5 och International 

Classification of Diseases (ICD)-10 som utges av Världshälsoorganisationen (WHO). 



 

 
20 

Diagnosmanualen ICD-10 från WHO är den manual som används i Sverige idag. Alla insatser och 

diagnostiseringar som ges ut inom den svenska hälso- och sjukvården måste kodas enligt ICD-10 

manualen för att möjliggöra statistiska översikter, analyser och sammanställningar (Stockholms läns 

landsting, 2015). Ardizzone, Baglioni, Camuffo m.fl. (2018) beskriver att föregångarna till DSM-5 

det vill säga, DSM-III (1980) och DSM-III-R (1987) listade termen Munchausensyndrom (MS) men 

inte termen Munchhausen syndrome by proxy (MBP). DSM-IV (1994) och DSM-IV-TR (2000) gav 

senare ut förslag på att MBP borde vidkännas som en sjukdom men detta gick slutligen igenom i och 

med DSM-5 (2013) där MBP erkänns som en subtyp av Factitious Disorder. Författarna beskriver 

vidare att enligt DSM-5 behöver följande kriterier vara uppfyllda för att kunna ge diagnosen MBP: 

● Förövaren falsifierar fysisk eller psykisk sjukdom eller symptom hos någon annan, eller genom att 

förövaren injiceras en smitta i någon annan. 

● Förövaren framställer offret som sjuk, skadad eller försvagad. 

● Förövarens beteende kan inte förklaras av någon form av extern påverkan eller manipulation. 

● Förövarens beteende kan inte förklaras genom annan psykisk sjukdom. (Ardizzone, Baglioni, 

Camuffo m.fl., 2018) 

5.1.2 Förövare 

Hindberg (2001) redogör för att i 95 procent av dokumenterade MBP-fall är det mödrar som utsätter 

sina barn för misshandeln (a.a.). Yates och Bass (2017) har i sin systematiska genomgång av 

publicerade fall av MBP kunnat utläsa att flera av mödrarna haft gynekologiska åkommor eller 

svårigheter vid graviditet och födsel som exempelvis missfall, förlossningsdepression eller 

förlossningstrauma. Vidare karaktäristiska drag hos förövare i MBP fall beskrivs av författarna vara; 

kvinna, moder, ung, gift, tidigare i livet utnyttjad sexuellt och/eller fysiskt. Förövarna beskrivs i hög 

grad lida av olika former av psykisk ohälsa, som exempelvis depression och personlighetsstörningar. 

Ytterligare bakomliggande faktorer som anges är mödrarnas uppmärksamhets- och bekräftelsebehov, 

som genom läkarkontakter vid vård av deras barn kan tillfredsställas. Då mödrarna själva beskriver 

barnets sjukdomstillstånd argumenterar dessa för vidare undersökningar, ingrepp och utredningar 

(a.a.).  

5.1.3 Offer 

I Bertulli och Cochats (2017) forskning går det att utläsa att majoriteten av offren vid MBP-fall är 

under 4 år gamla (a.a.) Lundin och Croner (2001) redogör för att det i England årligen finns 

uppskattningsvis 0,5 fall av MBP per 100 000 barn under 16 års ålder. Trots mörkertal i Sverige 

menar författarna på att det ur en svensk kontext skulle innebära tio fall per år av MBP hos barn under 

16 år (a.a.). Författarnas uppskattning av antalet årliga fall av MBP i Sverige bör läsas med en 

medvetenhet kring att MBP som en form av barnmisshandel innebär ett stort mörkertal som inte 

redovisas i statistik. Bertulli och Cochat beskriver vidare i sin forskning att barn som utsätts för denna 

form av övergrepp behöver genomgå allvarliga diagnostiska och kirurgiska ingrepp på grund av de 

falska symptomen. Bertulli och Cochat menar att barnen kan utveckla iatrogena sjukdomstillstånd 
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eller beteendemässiga problem på grund av deras misshandeln som de utsatts för (a.a.). Bodegård 

(2001) beskriver att MBP innebär att barnet som utsätts får en förvrängd verklighetsuppfattning, som 

framåt kan få konsekvenser genom de förfalskade psykiska eller fysiska diagnoserna (a.a.).  

5.1.4 Professionell hantering av MBP     

Bodegård (2001) redogör för att det i handläggningen av MBP-fall finns obesvarade frågor kring 

ansvarsfördelningen mellan de olika samhällsaktörerna som är aktuella vid ärenden som rör barn som 

far illa, exempelvis barnläkare, socialarbetare, barnpsykiatriker och polis. Bodegård menar att de olika 

aktörerna behöver ha ett fördelat ansvar för att kunna synkronisera sina insatser, men att det finns ett 

outtalat utredningsansvar på läkaren att faställa MBP. Läkaren har ansvar för den medicinska 

utredningen och inte den juridiska, utan denna ska enligt Bodegård åligga polis och socialtjänst (a.a.). 

I internationell forskning kring MBP beskrivs olika typer av råd för hur vårdpersonal ska agera 

kring misstänkta fall av MBP. Boyd, Ritchie & Likhari (2014) menar att vid misstanke om att ett barn 

utsätts för MBP är det viktigt att söka på barnets personnummer för att se om barnet tidigare har haft 

kontakter på andra sjukhus samt se över barnets tidigare historik av undersökningar och mediciner. 

Det kan även vara av vikt att prata med övriga familjemedlemmar, vänner och andra som finns kring 

barnet för att få mer information kring sjukdomshistoriken. Författarna skriver vidare att det är viktigt 

för sjukvårdspersonal att vara närvarande i rummet där barnet befinner sig. Vid misstanke om att 

barnet far illa, är ett alternativ att filma i rummet om detta är tillåtet enligt lag. Författarna menar att 

MBP är ett multipelt problem som kan uttrycka sig på flertalet olika sätt och det är viktigt för den 

personal som kommer i kontakt med barn på sjukhus att ha insyn i detta och vara uppmärksamma på 

de olika drag som förövare kan tänkas ha vid MBP (a.a.). Yates och Bass (2017) belyser vidare 

aspekter som sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på vid mötet med mödrar och dess sjuka barn, 

utifrån faktorer som kan ligga till grund för MBP. Vårdpersonal bör ha en förståelse kring att MBP är 

en av de dödligaste formerna av barnmisshandel. Författarna beskriver att barn som blir utsatta för 

MBP inte behöver ha omfattande journaler för att MBP ska förekomma, samt att misshandeln inte 

nödvändigtvis behöver upphöra då barnet inkommer till sjukhus. Slutligen beskriver författarna att om 

sjukvårdspersonal behöver konfrontera en förövare kring misstänkt MBP så bör detta göras med stor 

försiktighet med hänsyn till att dessa mödrar kan ha en ökad tendens till självskadebeteende (a.a.). 

5.2 Hälso- och sjukvård 

För hälso- och sjukvården i Sverige finns nationella riktlinjer och regionala vårdprogram för arbetet 

med barn som far illa. Rikshandboken för barnhälsovård (2014) utgör nationella riktlinjer och 

benämner MBP som en form av barnmisshandel genom fysiskt våld. Rikshandboken fungerar som 

underlag för de regionala vårdprogram som upprättas i varje region (a.a.). Totalt finns 20 regioner i 

Sverige, varav nio hade vårdprogram som kunde granskas under denna studie. Utav nio regioners 

vårdprogram benämns MBP i tre av dessa som en specifik form av fysiskt våld, Stockholm, Dalarna 

och Sörmland. 
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5.2.1 Konstruktionen av MBP i nationella vårdprogram och riktlinjer för hälso-och sjukvård 

Flodmark (2008) beskriver i Stockholms vårdprogram att de vanligaste offren för MBP är små barn 

och redogör att barn vid fall av MBP kan skadas genom att förgiftning, förhindrande av sårläkning, 

skållning, brännskador eller frakturer. Föräldern kan hitta på sjukdomssymptom hos barnet som 

exempelvis krampanfall, andningsstillestånd eller medvetslöshet som upphört innan sjukhusbesöket. I 

vårdprogrammet lyfter författaren fram hur föräldern intar en aktiv roll i vården av barnet, spenderar 

mycket tid på sjukhuset och ogärna lämnar sitt barn ensamt med vårdpersonal. Ytterligare ett 

karaktäristiskt beteende som Flodmark belyser är att föräldern inte blir lugn av positivt besked som 

tyder på att barnet skulle vara friskt, utan fortsätter argumentera för vidare undersökningar. I 

Stockholms vårdprogram redogörs att sjukvårdspersonal ska väcka misstanke om MBP när de i sin 

professionella roll upplever motsägelsefulla eller oklara sjukdomssymptom i samband med att en 

överengagerad förälder vistas på ett sjukhus med sitt barn. Vid misstanke om MBP så är det viktigt att 

göra en utredning kring eventuella syskon till det utsatta barnet. Vid fall av MBP är det vanligt 

förekommande att äldre syskon till det utsatta barnet till exempel kan ha dött plötsligt som spädbarn 

utan att direkt dödsorsak kunnat fastställas (a.a.).  

I Dalarnas vårdprogram från år 2009 beskrivs att MBP är en allvarlig men sällan förekommande 

form av barnmisshandel. Föräldern tar med sitt barn till sjukhus för medicinska- bedömningar och 

insatser kontinuerligt (a.a.). Rikshandboken för barnhälsovård (2014) beskriver MBP med det svenska 

begreppet Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser (BMSI). MBP beskrivs vara en diagnos som 

ställs på förövaren och inte på barnet, “BMSI består av ett spektrum från en förälders överdrivna oro 

för barnets hälsa till framkallande av livshotande symtom “ (Rikshandboken för barnhälsovård, utan 

sidnumrering). Vid fall av MBP betonas hur de utsatta barnen begränsas av sina påhittade 

sjukdomssymptom, då de inte kan ta del av aktiviteter, lek eller förskole- och skolverksamhet på 

samma sätt som friska barn (a.a.). Sörmlands vårdprogram från år 2015 menar att föräldrar som 

utsätter sina barn för MBP lider av en förvriden verklighetsuppfattning, som innebär att de strävar 

efter uppmärksamhet och bekräftelse från vårdpersonalen. Föräldern beskrivs vidare uppsöka vård för 

egna symptom som inte kan bekräftas. Vid misstankar om att föräldern framkallar eller hittar på 

symptom hos sitt barn, bör barnets journaler och sjukdomshistoria undersökas (a.a.). 

5.3 Socialt arbete 

För socialt arbete i Sverige finns få men omfattande riktlinjer och handböcker för arbetet med barn 

som far illa. Den nationella riktlinje och handbok för socialt arbete som nämner MBP är utrednings- 

och dokumentationsstödet Barns Behov i Centrum (BBIC), närmare bestämt grundbok och metodstöd. 

Lokalt för Stockholms stad finns även handboken Signs of Safety (SofS), som även den benämner 

MBP. Både BBIC och SofS benämner MBP som en särskild form av våld. Gällande svensk 

lagstiftning för välfärdsområdet går det inte att finna lagrum som uttryckligen benämner MBP. 
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5.3.1 MBP i BBIC 

Det är Socialstyrelsen som ansvarar för BBIC. I BBIC:s grundbok (2015) står beskrivet att BBIC ska 

fungera som en nationell struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala 

barn-och ungdomsvården (a.a.). I litteratursökningen för denna studie granskades BBIC:s 

grundböcker från år 2006 och år 2015. I grundboken från år 2006 finns MBP inte beskrivet, trots att 

fenomenet varit en form av barnmisshandel i officiella svenska dokument sedan år 2001 

(SOU:2001:72). Socialstyrelsen har i grundboken i BBIC från år 2015 benämnt MBP med den 

svenska termen barnmisshandel genom förfalskning av symtom och definierar våldet som fysiskt. 

MBP nämns som en särskild form av fysiskt våld och står beskrivet under området Barnets utveckling 

i triangeln, där en risk för barnet beskrivs vara att utsättas för psykiskt eller fysiskt våld. I BBIC:s 

grundbok (2015) beskrivs att MBP innebär att en förälder vid flertalet gånger uppsöker läkarvård för 

framkallade eller påhittade symtom eller sjukdomar hos barnet, samt att detta kan leda till plågsamma 

eller skadliga behandlingar av barnet (a.a.). Utöver dessa två meningar finns ingen vidare beskrivning 

av fenomenet eller hur socialarbetaren bör arbeta eller uppmärksamma våldet.  

 I BBIC metodstöd (2015) finns i avsnittet våld, övergrepp och utnyttjande, under rubriken 

psykiskt och fysiskt våld samt hedersrelaterad våld och förtryck, en fråga som ska användas vid 

utredning av MBP ”Har barnet varit på sjukhus eller vårdcentral vid upprepade tillfällen för påhittade 

eller framkallade sjukdomar eller symtom hos barnet (”barnmisshandel genom förfalskning av 

symtom”)?” (Socialstyrelsen, 2015, s.33). I BBIC grundbok eller metodstöd finns ingen hänvisning 

till vilken källa informationen kring MBP är hämtad från. 

5.3.2 MBP i SofS 

SofS är en kliniskt erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell, ett lösningsfokuserat förhållningssätt 

och en samtalsmetod. Inom Stockholms stad ska SofS användas tillsammans med BBIC i 

socialtjänstens myndighetsutövning för barn och ungdomar som utsätts för våld eller kränkningar av 

sina föräldrar eller närstående. Stockholms stad har i sin folder Barn och ungdomar utsatta för våld 

(2014) beskrivit hur ett utredningsarbete med stöd av metoden SofS går till. Metodstödet ska ge 

exempel på hur man talar med barn, stöttar föräldrar och får familjen samarbetsvillig och delaktig i 

arbetet. I foldern benämns MBP under rubriken fysiskt och psykiskt våld, där MBP beskrivs vara en 

diagnos som kan kopplas till fysiskt våld. MBP beskrivs innebära att en förälder framkallar sjukdom 

hos barnet (a.a.). I foldern ges ingen vidare beskrivning av fenomenet och det finns inga riktlinjer för 

hur socialsekreteraren ska arbeta med barn utsatta för MBP. I foldern redogörs även för fallexempel 

av utsatta barn, inget av dessa exempel berör MBP Det finns ingen referens till beskrivningen av MBP 

i SofS folder. 
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6. Analys 

Studiens bearbetning och analys av det empiriska materialet har utgått från Jönson (2010) och Bacchi 

(2009). Vi har valt att i enlighet med Jönson (2010) inleda studiens analysdel med tre analysscheman 

över problemperspektiv utifrån resultatets delar: internationell och nationell forskning, hälso- och 

sjukvård och socialt arbete. I analysen har även Bacchis (2009) teoretiska ramverk WPR använts som 

utgår från sex analysfrågor som ställs till texten och vi har valt ut fyra av dessa som reviderats utifrån 

vårt syfte. Analysen uppdelning syftar till att ge vår empiri ett sammanhang och ge en förståelse för 

hur MBP utvecklas som ett socialt problem i svensk kontext. Jönsons analysscheman kommer i 

analysen att användas för analys av MBP:s konstruktion i både forskning, hälso-sjukvård och socialt 

arbete. Gällande Bacchis analysfrågor riktar sig dessa främst till konstruktionen av ett problem i 

policy, vilket gör att den analysdelen främst kommer beröra empirin om socialt arbete och hälso- och 

sjukvård, det vill säga den nationella policyn. Under de Bacchi frågor som berör problemets 

uppbyggnad mer generellt kommer även forskningen att analyseras.  

6.1 Jönsons analysschema över problemperspektiv 

6.1.1 Analysschema Internationell och nationell forskning 

Problemkomponent    Frågor 

Karaktär MBP beskrivs som en form av barnmisshandel 

där vuxen utövar våld mot barn. Beskrivs som en 

psykisk sjukdom hos förövaren, begreppet 

förekommer inom psykiatrin. Sker inom familjen 

i hemmet och i sjukvården. 

Orsaker Orsaker som beskrivs är psykisk ohälsa hos 

förövaren. Förövaren beskrivs som tidigare ha 

upplevt eget trauma, förlossningstrauma eller 

gynekologiska åkommor ges som exempel. MBP 

förklaras vara en fråga om uppmärksamhet och 

bekräftelsebehov hos förövaren. 

Konsekvenser och omfattning Omfattningen av MBP är cirka 0,5 fall per 100 

000 barn under 16 års ålder i Storbritannien. I 

svensk kontext skulle detta innebära tio fall per 

år av MBP hos barn under 16 år.  

MBP kan leda till dödsfall, allvarliga 

diagnostiska och kirurgiska ingrepp, barnen kan 
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utveckla iatrogena sjukdomstillstånd eller 

beteendemässiga problem och barnen får en 

förvrängd verklighetsuppfattning. Finns riktlinjer 

för hur vårdpersonal bör agera vid upptäckt. 

Problemet beskrivs som hanterbart men 

svårhanterligt då stor försiktighet bör vidtas vid 

konfrontation.  

Historia och utveckling Begreppet MBP myntades under 1970 talet och 

blev en psykiatrisk diagnos år 2013 enligt DSM-

5, som en subtyp av Factitious disorder.  

Lösningar Vårdpersonal uppmanas till konfrontation av 

förövare, att söka på barnets personnummer för 

att se tidigare sjukvårdskontakt, se till historik av 

undersökningar och mediciner, prata med 

barnets nätverk, vara närvarande i rummet där 

barnet befinner sig, alternativt filma, 

uppmärksamma drag hos förövare, ha kunskap 

om MBP som fenomen. Samarbete ska ske 

mellan de inblandade aktörerna, som socialtjänst, 

hälso- och sjukvård och polis. 

Aktörer (drama och roller) Utsägande aktörer: forskare inom medicin, 

läkare. Utsagans aktörer: mödrar som förövare, 

barn som offer. Majoriteten av barnen är under 4 

år. Skyddande aktörer: vårdpersonal, 

socialtjänst, polis. 

Kommer till tals: forskare och läkare. 

Talas om: mödrar och barn. Mödrarnas psykiska 

sjukdom skapar problemet. 

Illustrationer och exempel MBP beskrivs som en subtyp av Factitius 

disorder eller Munchhausen syndrome, där 

personen skapar falska symptom eller sjukdomar 

hos sig själv. Beskrivs ha funnits en diskurs 

kring vilket begrepp som ska användas och hur 
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fenomenet ska diagnostiseras.  

6.1.2 Analysschema Hälso- och sjukvård 

Problemkomponent    Frågor 

Karaktär MBP beskrivs som en allvarlig form av fysisk 

barnmisshandel, där förälder utövar våld mot ett 

eller flera av sina barn. Våldet uttrycks i form av 

skador på barnet, exempelvis förgiftning, 

förhindrande av sårläkning, skållning, 

brännskador eller frakturer. Våldet kan även 

utgöras av påhittade symtom av förövaren, 

exempelvis krampanfall, andningsstillestånd 

eller medvetslöshet som upphört innan 

sjukhusbesöket. MBP beskrivs vara lokaliserat 

inom sjukvården. 

Orsaker Orsaker som beskrivs är att föräldern tidigare 

uppsökt vård för egna symptom som inte kunnat 

bekräftas. Barnen utsätts sedan för MBP, om det 

finns fler barn inom familjen är risken stor att 

även syskon utsätts. MBP beror på en förvriden 

verklighetsuppfattning hos förövaren, som 

innebär att de strävar efter uppmärksamhet och 

bekräftelse från vårdpersonal.  

Konsekvenser och omfattning Barnen begränsas i sitt vardagliga liv då dessa 

inte kan ta del av aktiviteter, lek, eller förskole- 

och skolverksamhet. MBP beskrivs vara en 

sällan förekommande men allvarlig form av 

barnmisshandel som kan leda till död. Beskrivs 

som hanterbart genom följandet av riktlinjer.  

Historia och utveckling Ingen historia eller utveckling beskrivs. 
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Lösningar Sjukvårdspersonal ska följa riktlinjer, se till 

barnets tidigare journal, undersöka barnets 

sjukdomshistoria samt utreda kring eventuella 

syskon till det utsatta barnet.  

Aktörer (drama och roller) Utsägande aktörer: Landsting/regioner som ger 

ut riktlinjer för vårdpersonal.  

Utsagans aktörer: föräldrar som förövare (kön ej 

angivet), små barn som offer. 

Skyddande aktörer: vårdpersonal ska rädda 

barnen och lösa problemet. 

Illustrationer och exempel MBP benämns som barnmisshandel genom 

sjukvårdsinsatser (BMSI), som ett “spektrum 

från en förälders överdrivna oro för barnets hälsa 

till framkallande av livshotande symtom”. 

6.1.3 Analysschema Socialt arbete 

Problemkomponent    Frågor 

Karaktär MBP beskrivs som en särskild form av fysiskt 

våld, när en förälder vid flertalet gånger 

uppsöker läkarvård för framkallade eller 

påhittade symtom eller sjukdomar hos barnet. 

 

Orsaker MBP beskrivs bero på psykisk ohälsa hos 

förövaren.  

Konsekvenser och omfattning Beskrivs att MBP kan leda till plågsamma eller 

skadliga behandlingar av barnet. 

 

Historia och utveckling MBP benämns första gången i SOU 2001:72 

som en form av barnmisshandel. Nämndes i 

BBIC första gången år 2015. 
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Lösningar Det som nämns som åtgärd är en fråga som ska 

användas vid utredning av MBP ”Har barnet 

varit på sjukhus eller vårdcentral vid upprepade 

tillfällen för påhittade eller framkallade 

sjukdomar eller symtom hos barnet 

(”barnmisshandel genom förfalskning av 

symtom”)?”. 

 

Aktörer (drama och roller) Utsägande aktörer: Socialstyrelsen som skriver 

riktlinjerna.  

Utsagans aktörer:Föräldrar som förövare (kön ej 

angivet) och barn som offer.  

Illustrationer och exempel Benämns med den svenska termen 

barnmisshandel genom förfalskning av symtom.  

6.1.4 Sammanfattning problemperspektiv 

Utifrån karaktärsbeskrivningarna av MBP i ovannämnda analysscheman går det att utläsa att MBP 

beskrivs som en form av barnmisshandel, både inom forskning, hälso- och sjukvården samt socialt 

arbete. Inom forskningen och socialt arbete beskrivs en psykiatrisk aspekt hos förövaren som inte 

nämns inom hälso- och sjukvården. Både hälso- och sjukvårdens riktlinjer och forskningen redogör 

för olika typer av skador som kan uppkomma hos offret, det vill säga barnet, detta nämns inte inom 

det sociala arbetets riktlinjer. 

Gällande orsaker till MBP i ovannämnda analysscheman beskrivs det inom forskningen egna 

trauman hos förövaren, vilka inte nämns i nationell policy. Däremot benämns förälderns eget 

uppmärksamhetsbehov, både inom forskning och hälso- och sjukvård. Socialt arbete nämner psykisk 

ohälsa hos förövaren som orsak till MBP i sina riktlinjer. 

Ur de tre ovannämnda analysscheman framgår gällande konsekvenser och omfattning av MBP att 

forskningen kommit fram till statistik. Samtliga analysscheman beskriver att MBP kan leda till 

allvarliga sjukvårdsingrepp på barnet. Hälso- och sjukvårdens riktlinjer beskriver utöver 

sjukvårdbehandlingarna att barnet begränsats i sitt vardagliga liv. Både forskning och hälso- och 

sjukvården beskriver att MBP är en sådan allvarlig form av barnmisshandel att det kan leda till 

dödsfall, detta nämns inte inom sociala arbetets riktlinjer. Utifrån att både forskning och hälso- och 

sjukvården redogör för riktlinjer kring hanterandet av MBP går det att tolka som att dessa områden 

anser MBP vara hanterbart. 
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Ur de tre ovannämnda analysscheman beskrivs historia och utveckling av MBP på olika vis. Inom 

forskningen går det att utläsa att begreppet MBP myntades under 1970-talet och att det blev en 

psykiatrisk diagnos år 2013. Inom socialt arbete benämns MBP för första gången år 2001, och den 

första riktlinjer som benämner MBP är BBIC år 2015. Gällande hälso- och sjukvården beskrivs ingen 

historisk utveckling av MBP. 

Gällande lösningar av MBP beskrivs det inom socialt arbete endast en utredningsfråga i BBICs 

metodstöd. Både inom forskning och hälso- och sjukvården redogörs för riktlinjer för hantering av 

MBP, där forskningen har de mest omfattande åtgärderna.  

Gemensamt för samtliga analysscheman är att de beskriver föräldrar som förövare och barn som 

offer. Forskningen beskriver förövarna mer specifikt i form av mödrar och offren som unga barn 

under 4 års åldern. Gällande utsägande aktörer skiljer det sig inom de olika områdena. Inom 

forskningen är det medicinska forskare och läkare som uttalat sig, inom hälso-och sjukvården är det 

landsting och regioner som uttalar sig genom riktlinjer och för det sociala arbetet är det socialstyrelsen 

som skrivit riktlinjerna. 

Slutligen och benämns illustrationer och exempel, där forskningen beskriver MBP som en subtyp 

av Factitious disorder, hälso- och sjukvården beskriver MBP som barnmisshandel genom 

sjukvårdsinsatser medan socialt arbete använder benämningen barnmisshandel genom förfalskning av 

symptom.  

6.2 Bacchis WPR frågor 

6.2.1 Hur skapades framställningen av problemet? 

Det första påträffade dokumentet inom socialt arbete som definierar MBP som ett socialt problem i 

Sverige skrevs av Kommitén mot barnmisshandel år 2001. En kommitté som regeringen tillsatte i 

slutet av 1990-talet för utreda barnmisshandel i Sverige arbetet har rapporterats i den statliga 

offentliga utredningen Barnmisshandel: att förebygga och åtgärda (SOU 2001:72). Inom hälso- och 

sjukvården gavs år 2014 ut en nationell riktlinje för barnhälsovård, Rikshandboken för barnhälsovård 

som benämner MBP. Rikshandboken ska fungera som ett kunskaps- och metodstöd för vårdpersonal i 

arbetet med barn. Gällande framställningen av MBP inom nationell forskning lade artiklarna skrivna 

av Bodegård och Lundin och Croner i Läkartidningen år 2001 grunden för att MBP skulle bli 

nationellt känt då de publicerades i en offentlig publikation. Vilket vidare gör att Lundin, Croner och 

Bodegård kan ses som aktörer vilka banade väg för en upptäckt av fenomenet MBP som problem i 

samhällsdebatten. Syftet med Bodegårds artikel var att belysa MBP och hur detta påverkar läkaren i 

sitt yrkesutförande, då det finns få förhållningsregler kring hur arbetet skall ske. Lundin och Croners 

syfte med artikeln var att skriver uppmärksamma att MBP behöver upptäckas så tidigt som möjligt 

och att strategier behöver finnas för att upptäckten ska bli möjlig. I den internationella forskningen 

beskriver Ardizzone, Baglioni, Camuffo m.fl. (2018) att MBP erkändes som psykisk sjukdom i DSM-
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5 år 2013. Ytterligare internationella forskare som uppmärksammat MBP som fenomen är Yates och 

Bass (2017) i deras omfattande systematiska kartläggning över 796 fall av MBP.  

6.2.2 Hur framställs problemet i policy? 

Inom socialt arbete beskrivs MBP i SOU 2001:72, BBIC och SofS som en form av fysisk 

barnmisshandel. Vidare benämns MBP i SOU 2001:72 som en svårupptäckt form av fysisk 

misshandel mot barn och i utredningen beskrivs vilka skador som kan komma i och med att ett barn 

blir utsatt för MBP. Inom hälso- och sjukvården beskrivs MBP som en dödlig form av barnmisshandel 

under rubriken barn som far illa i Rikshandboken för barnhälsovård (2014). Stockholm (2008), 

Dalarna (2009) och Sörmland (2015) var de regioner som i sina vårdprogram gav uttryckliga riktlinjer 

för hur vårdpersonal ska hantera misstänkta fall av MBP. Gemensamt för riktlinjerna var att de 

beskriver hur undersökning av tidigare sjukdomshistoria ska gå till, att äldre syskon bör undersökas, 

karaktäristiska drag hos föräldrar som förövare samt hur vårdpersonal bör anmäla MBP till 

socialtjänsten. 

6.2.3 Vad får denna framställning av problemet för effekter? 

Inom medicinsk forskning och hälso- och sjukvård framställs MBP som en särskild form av 

barnmisshandel och särskilda riktlinjer har formulerats för hantering av fenomenet. En effekt av att 

dessa områden har formulerat riktlinjer kan tänkas bli att MBP framförallt framträder som en fråga för 

hälso- och sjukvården. Ytterligare en effekt blir att MBP ses som ett hanterbart problem för hälso- och 

sjukvården då riktlinjer finns.  

6.2.4 Hur kan framställningen ifrågasättas och vad lämnas oproblematiserat i denna framställning av 

problemet?  

Inom socialt arbete lämnas beskrivningen av förövarna i MBP-fall oproblematiserat. I SOU 2001:72 

beskrivs förövarna bakom barnmisshandel som könsneutrala, vidare utelämnas drag hos förövarna 

som i internationell forskning beskrivs som karaktäristiska. Utelämnandet av de karaktäristiska dragen 

gör det problematiskt vid det professionella hanterandet av fenomenet. Då inga förhållningssätt eller 

arbetsmetoder för hur socialsekreterare ska hantera MBP finns beskrivna i BBICs material, kan 

grundboken och metodstödet inte ses som stöd i arbetet med MBP. Inom hälso- och sjukvården går 

det att ifrågasätta varför endast tre av nio granskade regioner har benämnt MBP i sina regionala 

vårdprogram trots att Rikshandboken för barnhälsovård som nationell riktlinje beskriver MBP som en 

utsatthet. Gällande forskning kring MBP går det att ifrågasätta varför den nationella forskningen inte 

utvecklats i samma takt som den internationella, eller varför den internationella forskningen inte fått 

större tyngd inom nationell policy. Den nationella forskning som hittats under studiens arbete är 

publicerat 2001, medan den internationella utgetts senast 2018.  
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7. Diskussion 

I diskussionsavsnittet diskuteras MBP:s konstruktion inom forskning, hälso- och sjukvård och socialt 

arbete. Vidare förs en diskussion kring huruvida MBP kan ses ha konstruerats som ett socialt problem 

i policy på svenskt välfärdsområde utifrån Jönsons (2010) beskrivning av problemperspektiv.  

År 2001 definierades MBP som en form av barnmisshandel i SOU 2001:72. Samma år 

uppmärksammades MBP i Läkartidningen av Lundin, Croner och Bodegård där det benämndes som 

en barnmisshandel med risk för dödlig utgång. Nationellt fanns alltså en diskurs kring MBP i början 

av 2000-talet som i och med definitionen i SOU:n tillskrevs socialtjänsten ansvar för MBP. Faktum är 

att socialtjänsten har det övergripande ansvaret för barns skydd och stöd, vilket borde vara aktuellt i 

fall av MBP. I BBICs grundbok från år 2006 finns MBP inte beskrivet, trots Socialstyrelsens 

erkännande redan år 2001. I BBIC utelämnas riktlinjer för hur socialarbetare ska hantera MBP. I 

BBICs grundbok och metodstöd från 2015 finns MBP beskrivet, även om det inte tillkommit någon 

ny definition som detta skulle grundas på och det går därför att ifrågasätta varför MBP inte fanns med 

redan år 2006. Det går vidare att ifrågasätta avsaknaden av riktlinjer för socialtjänstens hantering av 

MBP. De barn som utsätts för MBP utsätts för en livsfarlig form av barnmisshandel vilket borde ligga 

till grund för att det sociala arbetets riktlinjer skulle omfatta fenomenet. 

Gällande MBP har endast hälso- och sjukvården i Sverige formulerat riktlinjer. Hälso- och 

sjukvården tillskrevs ansvar för MBP genom Rikshandboken för barnhälsovård år 2014, som redogör 

för åtgärder vid hanterandet av MBP. Faktumet att MBP endast beskrivs i hälso- och sjukvårdens 

riktlinjer gör att MBP främst konstrueras som ett medicinskt problem i Sverige. Jönson (2010) har 

beskrivit vikten av att se till vilka perspektiv som osynliggörs eller uteluts i konstruktionen av ett 

problem. Jönson menar att en viss konstruktion av ett problem kan innebära att identifieringen av ett 

visst perspektiv utelämnar andra perspektiv. Att identifiera även uteslutna perspektiv är ett viktigt 

resultat som bidrar till att finna nya kunskaper om problemet (a.a.). I och med att MBP i Sverige kan 

ses som att det har konstruerats som en medicinskt problem går det att diskutera huruvida perspektivet 

på MBP som ett socialt problem utelämnas. Det finns ett stort mörkertal gällande statistik kring det 

sociala problemet barnmisshandel i Sverige idag. Då MBP endast konstrueras som ett medicinskt 

problem och inte som ett socialt gör att mörkertalet kring offer för MBP förmodligen är stort. Ett 

uppmärksammande av MBP som socialt problem skulle förhoppningsvis leda till ny kunskap och fler 

identifierade fall.  

Gällande hur förövare för barnmisshandel generellt beskrivs i SOU 2001:72 går det att ifrågasätta 

det faktum att karaktäristiska drag för MBP förövare uteblir. Internationell forskning redogör för att 

majoriteten av förövarna vid MBP är kvinnor, mödrar, unga, gifta, som tidigare i livet blivit utnyttjade 

sexuellt och/eller fysiskt (Yates och Bass, 2017). I SOU 2001:72 beskrivs förövarna könsneutralt och 

frågan om att själva ha blivit utnyttjade benämns inte som en bakomliggande faktor. Det som däremot 

benämns som en bakomliggande faktor för barnmisshandel i utredningen är psykisk ohälsa, något som 
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även stämmer in med Yates och Bass beskrivning av en MBP förövare. Faktum kvarstår dock att 

flertalet bakomliggande faktorer som beskrivs i internationell forskning lämnas utan beskrivning i 

nationell policy. Avsaknaden av beskrivningar försvårar det sociala arbetets och hälso- och 

sjukvårdens upptäckt och hantering av fenomenet MBP. Eftersom det sociala arbetet inte har några 

riktlinjer eller förövarbeskrivningar om MBP finns inget organisatoriskt stöd för att socialarbetare ska 

kunna uppmärksamma fall av MBP. Avsaknaden av organisatoriskt material möjliggör att MBP kan 

fortskrida på individnivå, det vill säga mödrar kan fortsätta utsätta sina barn för fenomenet. 

Rikshandboken för barnhälsovård (2014) skriver att MBP kan ses som ett “spektrum från en förälders 

överdrivna oro för barnets hälsa till framkallande av livshotande symtom” (a.a.). Det går att spekulera 

kring hur MBP innebär ideala former av både förövare och offer. Mammor som utför 

barnmisshandeln ses som beskyddande och omvårdande medan de unga barn som blir utsatta ofta har 

svårt att uttrycka sig själva utan hjälp från förälder. Vidare har vi under studiens gång diskuterat 

begreppet förövare och hur vi använder oss av begreppet i denna studie. Då föräldern i MBP-fall 

enligt forskning både nationellt och internationellt, beskrivs lida av psykisk ohälsa skulle dessa i viss 

utsträckning kunna betraktas som offer. Vi inser att vår benämning av föräldrarna som förövare bidrar 

till konstruktionen av föräldrarna som förövare snarare än offer.  
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8. Slutsats  

Förhoppningen med denna studie var att bidra till ökad förståelse för MBP och dess omfattning. I 

studien har vi gjort ett försök till att synliggöra konstruktionen av MBP i svensk kontext idag som har 

resulterat i att vi sett ett tomrum och utvecklingsmöjligheter för det sociala arbetets riktlinjer gällande 

hur MBP idag konstrueras i dessa. Utifrån studiens resultat och analys går det att utläsa hur 

internationell och nationell forskning samt hälso- och sjukvård har konstruerat MBP på ett liknande 

vis. I det sociala arbetet har MBP konstruerats i en mindre omfattning, där saknas väsentliga orsaker 

och konsekvenser av fenomenet som leder till en mindre kunskapsbas. I och med definitionen av 

MBP, i SOU 2001:72, uttrycks fenomenet vara en uttalad form av barnmisshandel, vilket enligt oss 

innebär ett tillkännagivande av att denna misshandel äger rum samt att barn utsätts och tar skada av 

MBP i svensk kontext. Vidare anser vi att definitionen borde leda till att MBP blir en parameter i 

svensk statistik över barnmisshandel och en markör i anmälda barnmisshandelsfall. Denna studie 

lyfter fram hur socialt arbete och hälso- och sjukvården har ett delat ansvar för problemet, men att 

riktlinjer endast har formulerats för hälso- och sjukvården. Utifrån Rikshandboken för barnhälsovård 

(2014), BBIC (2015) och även SOU 2001:72, tänker vi att både det socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården tillskrivs ett direkt ansvar att hantera MBP som ett socialt problem. Vidare anser vi att det 

därmed tillskrivs ett ansvar för den sociala välfärdspolitiken att utveckla riktlinjer, handböcker och 

vårdprogram för att professioner som kommer i kontakt med barn som riskerar att bli utsatta för MBP 

ska kunna hantera fenomenet. Vi anser att inget barn ska fara illa eller behöva utsättas för denna svåra 

form av våld.  

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att studiens resultat, analys och slutsater bör ses som 

preliminära och därmed som ett startskott för vidare forskning kring MBP:s konstruktion och 

omfattning på det svenska välfärdsområdet. Vi har under studiens gång försökt kartlägga nationell och 

internationell litteratur kring fenomenet, men ämnet vi valt att behandla är komplext och bör 

undersökas vidare under mer omfattande former än en uppsats. För att Sverige ska kunna hantera och 

behandla det komplexa fenomenet behövs det utökad kunskap och tydliga nationella handlingsplaner 

för hur socialt arbete och hälso- och sjukvården ska arbeta kring MBP. 
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9. Implikationer för socialt arbete 

Utifrån denna studies resultat och slutsatser menar vi att följande åtgärder skulle underlätta vid 

hanterandet av MBP-fall i Sverige. 

● Det finns utvecklingsmöjligheter för nationell forskning inom det sociala arbetet att vidare 

undersöka och granska MBP som fenomen. Forskningen lägger en viktig grund för hur svensk 

policy skapas och ett mer utvecklat forskningsfält kring MBP skulle troligen bana väg för 

skapandet av ny policy.  

● Utifrån socialtjänstens övergripande ansvar för barn som far illa, där MBP definieras som en 

specifik form av barnmisshandel, bör Socialstyrelsen skapa riktlinjer för arbetet med MBP. 

De befintliga riktlinjer som idag benämner MBP bör blir mer omfattande och inkludera mer 

kunskap kring fenomenet.  

● Av Sveriges 20 regioner för hälso- och sjukvård är det endast tre regionala vårdprogram som 

benämner MBP och riktlinjer för arbetet med detta. Att så få vårdprogram skriver om MBP 

kan bli problematiskt vid samverkan med socialtjänsten i övriga regioner då hälso- och 

sjukvården inte får riktlinjer i hur dessa ska hantera fenomenet.  

● Det bör nationellt finnas kontinuerlig utbildning och handledning om MBP för personal inom 

socialt arbete och hälso- och sjukvården. 
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