
 

 

 

Självständigt examensarbete 

”Förresten vågade jag inte tala med någon om det 
som hänt.” 

 
- En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras 
copingstrategier vid myndighetskontakter 
 

Författare: Caroline Ernestrand, 
Linnea Johansson 
Termin: HT 17 
Ämne: Socialt arbete 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2SA46E 
Examinator: Kerstin Arnesson 
Handledare: Peter Hultgren 



 

 

 

    
 

i 

Abstract 
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Title: Besides, I did not dare to tell anyone about what happened –  A study about 

children who has been exposed to child abuse and their coping strategies towards 

public authority.   

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are 

exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public 

authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a 

hermeneutic science theory. Result: The study shows that the children we have learned 

about through their autobiographies has different kinds of coping strategies in the 

contact with the public authority. The coping strategies has been helpful for them to 

handle what they have been exposed to and also from their perspective been helpful to 

control their situations. The coping strategy that has been the most visible is the 

emotional focused strategy which is determined of guilt, shame and fear. The emotional 

focused strategy brought avoidance to talk about their situation with the public authority 

to be able to stay in control over their situation. The shame and guilt is also a part why 

the children choose to avoid talking about what they are exposed to. The fear of losing 

control over the situation is the most visible reason why they would not talk to the 

public authority even though their childhood was striked with serious abuse and a great 

fear of not knowing what would happen if the public authority got involved which 

would result in the feeling of losing control. Conclusion: The children's coping 

strategies has made an impact on the relations between them and the public authority 

and has been an conductive variable to the public authorities lack of action. As a social 

worker it is in greatest interest to be aware of which coping strategies can figure in 

matters of child abuse.  
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1 Inledning  
 

Kunde jag ringa polisen? Nej vad skulle det tjäna till, tänkte jag. De skulle inte tro mig. 

Om jag anmält pappa efter det första samlaget kanske, men efter flera månader var det för 

sent. Om jag anmälde min far nu skulle polisen tro att jag gått med på att ligga med 

honom. Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt.  (Hansen, Cras & 

Cras 2002, s.78) 

 

Citatet ovan är ett utdrag från en självbiografi där en flicka blir utsatt för sexuella 

övergrepp samt psykisk och fysisk misshandel av sin pappa, men uppger att hon inte 

vågar söka hjälp på grund av rädslan att inte bli trodd på. I vår studie riktas fokus mot 

barn som blivit utsatta för någon form av barnmisshandel och hur de använder sig av 

copingstrategier i kontakten med myndigheter. I Sverige är det socialtjänsten som har 

det yttersta ansvaret för barn som utsätts för barnmisshandel i sin hemmiljö (Linell 

2015). Vidare menar Brodin (2008) att barnmisshandel är ett dolt problem som är svårt 

att få grepp om och det finns ett stort mörkertal inom kategorin. Enligt Rädda Barnen 

(2016) finns det många olika faktorer som bidrar till att det är svårt för barn att berätta 

om det de har utsatts för. En av dessa faktorer är att barnen är rädda att bli misstrodda 

av andra vuxna eller exempelvis socialtjänsten om de berättar vad de utsatts för. 

 

Som socionomstudenter och med erfarenheter av bland annat utredningsarbete gällande 

barn i utsatta livssituationer så har vi egna erfarenheter av situationer där det finns 

starka misstankar om att barn utsätts för psykisk, fysisk eller sexuell misshandel, men 

där det blir problematiskt att agera då inga konkreta bevis finns och ord står mot ord. De 

flesta människor stöter på prövningar eller stressfulla situationer i livet som de behöver 

hantera. För att klara dessa situationer utvecklar varje människa strategier som kallas 

copingstrategier, vilket kan direktöversättas som överlevnadsstrategier (Eriksson, 

Thorzén, Olivestam & Thorsén 2004). Att hitta strategier för att hantera och ta sig 

igenom sina prövningar så välbehållen som möjligt kan vara svårt, särskilt när man är 

ett barn och utsätts för prövningar i livet som ingen människa ska behöva utsättas för. 
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1.1 Problemformulering 

Då det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för barn som utsätts för våld i 

hemmet så är det av yttersta vikt att kännedom om de som utsätts, kommer till 

socialtjänsten. Detta kan ske exempelvis genom att en myndighet eller annan aktör med 

anmälningsplikt gör en orosanmälan till socialtjänsten, eller att ett barn eller anhörig 

kontaktar socialtjänsten och gör en orosanmälan. Anmälningsplikten som myndigheter 

och andra aktörer har kommer att diskuteras vidare under tidigare forskning.  
 

Under 2016 anmäldes 23 700 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år, varav 4 300 av 

dessa gällde barn i åldern 0-6 år. Enligt Brottsförebyggande Rådet (2016) är det svårt att 

ta reda på den egentliga vidden av barnmisshandel då våldet ofta inte polisanmäls när 

det gäller små barn. Rädda barnen (2016) menar är det mindre än 10 % av sexuella 

övergrepp mot barn som kommer till polis eller socialtjänstens kännedom. Det 

vanligaste är att den som blir utsatt berättar om sina upplevelser för någon i sin egen 

ålder, en kompis, flickvän/pojkvän eller jämnårig familjemedlem och det är då ovanligt 

att de till en början berättar allt de har utsatts för. Det är heller inte vanligt att barnet 

berättar om sina upplevelser för en vuxen eller en professionell.  
 

Då barnmisshandel är ett utbrett socialt problem med ett stort mörkertal, anser vi att det 

finns ett stort intresse i att få mer kunskap om vilka copingstrategier som barn eventuellt 

använder sig av i kontakten med myndigheter. Viktigt att ta reda på, är även hur deras 

eventuella copingstrategier påverkar relationen till myndigheter och hur vi som framtida 

socialarbetare kan använda oss av den kunskapen i mötet med utsatta barn. Enligt 

Lagerberg och Sundelin (2000) är det problematiskt att bedriva forskning kring barn då 

det inte är etiskt försvarbart att utsätta redan utsatta barn för randomiserade 

kontrollerade försök där en grupp får en insats och den andra gruppen inte får det. När 

vi har sökt tidigare forskning kring barn och copingstrategier har vi upptäckt att det 

finns en kunskapslucka och att den mesta forskning kring copingstrategier berör vuxna 

personer och myndighetspersoner. Genom att läsa självbiografier skrivna av vuxna 

personer som utsatts för misshandel som barn så får vi en möjlighet att studera utsatta 

barns copingstrategier utan att utsätta dem för ytterligare påfrestningar. Med hjälp av en 

hermeneutisk spiral, vill vi tolka och förstå barnens copingstrategier i mötet med 
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socialtjänst och andra myndigheter, och på så vis fylla kunskapsluckor där författare 

själva, utan begränsning har fått beskriva sina situationer, upplevelser och beteenden.  
 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur numera vuxna personer som 

barn använt sig av copingstrategier i sin uppväxt i barnmisshandel och vad dessa kan ha 

för betydelse i kontakten med myndigheter.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilken typ av misshandel uppger barnen att de har upplevt i sin barndom? 

• Vad har barnen för upplevelser kring stödet eller frånvaro av stöd från 

myndigheter under sin uppväxt? 

• Vilken betydelse har barnens copingstrategier haft för deras relation till 

myndigheter?  
 

1.4 Avgränsningar  

Myndigheter 

Med myndigheter som är aktuella i vår studie fokuserar vi främst på socialtjänsten men 

även förskola/skola och polis är relevanta myndigheter vi har med i vår studie. Hälso- 

och sjukvården är ingen myndighet men väl ett viktigt område, då alla dessa ovan 

nämnda har så kallad anmälningsplikt vilket kommer diskuteras och förklaras under 

tidigare forskning. Det finns även ytterligare myndigheter och aktörer som har 

anmälningsplikt som kan vara relevanta i situationer med utsatta barn, men de 

ovanstående är de som framträder mest i vår studie och därför väljer vi att göra en 

avgränsning gällande dessa.  
 

Barn/barnen 

De självbiografier vi har valt att använda som datainsamlingsmaterial är alla skrivna av 

vuxna personer som i sin barndom blivit utsatta för någon form av barnmisshandel. Det 

är således författarnas minnen av vad de varit med om i sin barndom som behandlas i 
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deras självbiografier. Med detta i åtanke kommer vi genom hela studien att benämna 

aktörerna som är fokus för vår studie som barn eller barnen.  
 

2 Tidigare forskning 
För att kunna förstå vårt resultat och vår analys där vi försöker besvara våra 

frågeställningar är det viktigt att du som läsare förstår definitionen av barnmisshandel 

då det är ett begrepp vi kommer använda oss av i kommande text och för att kunna 

kontextualisera det område vi vill utforska. Det är även viktigt att du som läser har 

kunskap om de lagar som finns i Sverige för att barns trygghet ska kunna säkras. För att 

underlätta läsningen är det viktigt att få förståelse för vidden av vårt forskningsproblem. 

Förkunskap om mörkertal och utsträckning ska förhoppningsvis kunna ge dig som 

läsare en bättre kunskap och förståelse för kommande resultat och analys. Det är även 

viktigt att få kunskap om varför barn ofta väljer att vara tysta om sin utsatthet och hur 

de genom olika copingstrategier lär sig att hantera det de utsätts för, samt myndigheters 

ansvar gentemot barn som utsätts för barnmisshandel.  
 

2.1 Definition av barnmisshandel 

Begreppet barnmisshandel kan definieras på olika sätt då det inte finns någon universellt 

klargjord definition av begreppet. Jernbro (2015) hänvisar till WHO:s definition av 

barnmisshandel som ofta används internationellt, som innebär att alla former av fysiskt, 

psykiskt, sexuellt våld eller annan behandling av barnet som riskerar att skada barnets 

hälsa och utveckling är barnmisshandel. Vidare menar Jernbro (2015) att i Sverige 

används ofta Kommittén mot Barnmisshandels definition av barnmisshandel som 

innebär att när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov, så 

går det under begreppet barnmisshandel. Denna definition utgår enligt Jernbro (2015) 

mer från ett barnperspektiv och utesluter inte “oavsiktlig” misshandel eller 

försummelse, därmed innefattar även definitionen att barn som bevittnar våld mellan 

exempelvis sina föräldrar, blir utsatta för psykiskt våld. 
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Jernbro (2015) uppger att olika typer av barnmisshandel ofta sker parallellt med 

varandra och att det då finns två ytterligare begrepp, det första är; multitype misshandel 

som innefattar minst två typer av exempelvis fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det 

andra begreppet är polyviktimisering som även det innefattar misshandeln som nämns i 

multitype misshandeln men också andra typer av brott som barn kan bevittna och/eller 

utsättas för såsom, våld mot andra, inbrott eller mord. Det är vanligt att de barn som 

blivit slagna också har utsatts för allvarlig försummelse, psykisk misshandel och i vissa 

fall även bevittnat fysiskt våld mellan närstående omsorgspersoner.   
 

2.2 Utsträckning och mörkertal  

Enligt Jernbro (2015) är barnmisshandel ett omfattande problem som både är svårt att 

upptäcka och att avslöja.  En möjlig förklaring till det är att det ofta sker i hemmet och 

att barnen som blir utsatta inte vågar eller vet att de kan söka hjälp. En svensk rapport 

från 2011 visade att 14-15 % av barn i skolåldern har uppgett att de någon gång har 

blivit slagna av sina föräldrar. En tredjedel av dessa uppgav att de blivit allvarligt 

misshandlade genom att de blivit utsatta för sparkar, hårda slag med både händer och 

med tillhyggen och/eller stryptag.  
 

Johnson och James (2011) beskriver “emotional abuse” - som översatt till svenska är 

psykisk misshandel. Psykisk misshandel kan ske på olika sätt men handlar vanligtvis 

om glåpord, kränkningar eller hot om våld. De menar att barn som upplever psykisk 

misshandel av en omsorgsperson, är den typ av barnmisshandel som det talas minst om 

och att det även där finns ett stort mörkertal då det är en underrapporterad form av 

barnmisshandel. Detta kan bero på att psykisk misshandel inte lämnar några konkreta 

spår i form av blåmärken eller annan fysisk bevisning. Det visar sig även i forskningen 

att anmälningar och rapportering av psykisk misshandel inte görs i samma utsträckning 

som fysisk misshandel och sexuellt våld. Detta då de två sistnämnda ofta hamnar i fokus 

i forskningen i jämförelse psykisk misshandel och försummelse. 
 

Enligt Brodin (2009) benämns barnmisshandel överlag som ett dolt problem, då många 

drar sig för att anmäla sina misstankar och att barnen som blir utsatta, inte kan eller vill 

söka hjälp, därav höga mörkertal. Brodin (2009) uppger att anledningar till att andra 
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drar sig för att anmäla kan bero på att det som privatperson är obekvämt att se barn fara 

illa och att man därför drar sig för att se och anmäla det som känns otäckt för en själv. 

Det kan även vara ett resultat av brist på kunskap hos professionella som till exempel 

socialarbetare, skolpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal som alla har 

anmälningsplikt. Ljusberg (2008) argumenterar för vikten av att anmäla och hur viktigt 

det är att personal som arbetar med barn har kunskap om när de ska anmäla för att 

undvika att barn växer upp under otrygga förhållanden. Ljusberg (2008) menar att det 

har skett en ökning gällande antalet anmälda fall av misshandel mot barn, trots det så 

finns det fortfarande ett stort antal fall som inte kommer till myndigheternas kännedom. 

Förutom de anledningar som Brodin (2009) lyfter gällande skäl att inte anmäla så 

belyser även Ljusberg (2008) att det kan finnas en misstro gentemot sociala 

myndigheter som resulterar i att vuxna personer inte anmäler misstänkta fall av att barn 

far illa. Ljusberg (2008) menar att detta kan bero på att vuxna har egna negativa 

erfarenheter av sociala myndigheter men det kan även vara ett resultat av att media ofta 

framställer sociala myndigheter i en negativ anda och detta påverkar allmänhetens syn 

på exempelvis socialtjänst. 
 

2.3 Sociala myndigheters ansvar 

År 1979 kom en lag som förbjöd barnaga i Sverige och år 1989 skrev Sverige under 

Barnkonventionen, som var det första skriftliga dokumentet för barns rättigheter. Trots 

detta så visar forskning från 2008 att det skett en ökning av barn som mår dåligt och att 

det ofta är en konsekvens av att barnen lever i utsatta livssituationer där fysisk 

misshandel, psykisk misshandel, sexuella övergrepp och försummelse är orsaken till att 

barnen mår dåligt (Brodin, 2009).  
 

Den myndighet i Sverige som har det yttersta ansvaret för att inget barn far illa är 

socialtjänsten. Socialtjänsten har hand om utredningar som rör barn och deras behov. En 

barnutredning startar med att antingen ett barn eller en förälder ansöker om hjälp eller 

stöd hos socialtjänsten eller genom att en enskild individ eller en annan myndighet gör 

en orosanmälan om misstanke att ett barn far illa på något sätt. I Sverige har 

myndigheter som exempelvis polis och skola men även hälso- och sjukvården 

anmälningsplikt vilket innebär att de måste göra en orosanmälan till socialtjänsten vid 
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misstanke om att ett barn far illa (Linell 2015). Privatpersoner har ingen 

anmälningsplikt, men i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det att privatpersoner bör 

anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. 
 

När en orosanmälan kring ett barn kommer in till socialtjänsten gör socialtjänsten en 

omedelbar skyddsbedömning för att avgöra om barnet är i direkt behov av skydd.  Om 

socialtjänstens skyddsbedömning visar att ett barn blir utsatt för stor risk genom att 

stanna i sin hemmiljö på grund av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld eller försummelse 

kan ett barn omhändertas av socialtjänsten genom Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) (SFS 1990:52).  För att ett beslut om omhändertagande av barn ska 

kunna göras krävs det att frågan lyfts på en politisk nivå genom socialnämnden, som 

avgör om fallet ska skickas vidare till förvaltningsdomstol. I Sverige kan endast 

förvaltningsdomstolen ta beslut om omhändertagande av ett barn som far illa (Linell 

2015). 
 

Om inget omedelbart omhändertagande görs, gör socialsekreteraren en bedömning om 

det finns behov för att starta en utredning kring barnet eller inte. Görs bedömningen att 

ingen utredning behöver göras så läggs ärendet ner och socialtjänsten släpper all kontakt 

med barnet. Om det bedöms att en utredning ska påbörjas kring barnet har socialtjänsten 

fyra månader på sig att samla den information kring barnet och dess situation som 

behövs för att kunna besluta om eventuella insatser. När en utredning kring ett barn 

startas på grund av misstankar om barnmisshandel, är det inte ovanligt att ett barn är 

tystlåten eller nekar till att någon typ av misshandel har skett och uppger att de inte är i 

behov av skydd. Det är därför viktigt att socialsekreterare gör en grundläggande 

utredning med samtal med föräldrarna och barnet, även enskilt med barnet om föräldrar 

godkänner detta och om barnet har en lämplig ålder och/eller hembesök (Linell 2015). 
 

I en undersökning som gjorts av Brunnberg och Pecnik (2006) svarar 72 stycken 

socialarbetare i Sverige på en enkät om hur de handlar i ett fall där ett barn utsatts för 

våld. Resultatet visar att socialarbetarna skulle agera ifall det fanns uppenbara tecken på 

att ett barn utsätts för våld i sin hemmiljö. Resultatet visade att svenska socialarbetare i 

hög grad försöker hjälpa de utsatta barnen på plats i sin hemmiljö genom att hjälpa och 
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stötta föräldrarna i vardagen. Fungerar inte det är socialarbetare sedan villiga till att 

omhänderta barnet och flytta barnet till ett familjehem eller en institution. Brunnbergs 

och Pecniks (2006) studie visar att socialarbetare rättfärdigar sitt arbete genom att de 

skyddar barn som far illa och att barn har rätt till sina föräldrar därför ska alla andra 

alternativ än att sära på barnet och föräldrarna först ses över innan ett omhändertagande 

sker. 
 

2.4 Utsatthet och tystnad 

Som tidigare nämnt så är det vanligt att barn som utsätts för misshandel av olika 

anledningar inte vill prata om sin situation med andra. Detta menar Linell (2015) kan 

bero på att förövaren ofta är en nära släkting eller förälder och man är rädd för 

konsekvenserna både för en själv och för förövaren som man ibland på något sätt 

fortfarande känner kärlek till, eller vet att andra familjemedlemmar och vänner känner 

för. Avslöjandet av misshandeln kan resultera i skuld- och skamkänslor för barnet 

snarare än en lättnad av att få hjälp. Andra orsaker kan vara att man är rädd för att inte 

bli trodd på och vad förövaren skulle göra om hen får reda på att barnet försökt avslöja 

denne. Avslöjandet kan för barnet vara en långdragen process som tar tid och då krävs 

det att de professionella som hanterar ärendet besitter kunskap om hur dessa barn 

behöver bli bemötta (Linell, 2015).  
 

2.5 Coping 

Lazarus (2005) beskriver copingstrategier som nödvändiga för en individs utveckling 

och hälsa, copingstrategierna är nödvändiga för att hantera stressfulla situationer som 

riskerar skada en individ fysiskt och/eller psykiskt. Copingstrategier är inte något som 

en individ använder medvetet, däremot kan en individ bli medveten om sina 

copingstrategier och därefter utveckla dessa. Enligt Brattberg (2008) utvecklas och 

grundläggs copingförmågan hos individen redan i barndomen, därefter stannar 

copingförmågan på ungefär samma nivå även i vuxen ålder om en individ inte aktivt gör 

något för att förbättra och utveckla den. Ett fungerande socialt nätverk i barndomen kan 

ge en förbättrad och mer utvecklad copingförmåga då det sociala nätverket ofta ger en 

individ en större självtillit och ett visar ett okomplicerat förhållande i relationer med 
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andra individer. Alla människor, även barn, kan förändra sin copingförmåga, blir en 

individs copingförmåga sämre när hen mår dåligt och/eller är deprimerad. 

Copingförmågan kan även försämras av stress och stress kan bli svårare att hantera utan 

en bra copingförmåga. På så sätt kan det bli svårt för barn att skapa sig effektiva och 

positiva copingstrategier om de lever i utsatta hemförhållanden, där det finns ekonomisk 

stress och/eller fysiskt/psykiskt våld (Brattberg 2008). 

 

2.6 Sammanfattning 

Det finns inte något universellt klargjord definition av barnmisshandel, däremot olika 

varianter som alla handlar om att barn utsätts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld 

av en vuxen person. Det finns utöver tidigare nämnda former av barnmisshandel även 

begreppen multitype misshandel och polyviktimisering där det första begreppet innebär 

att barnet blir utsatt för minst två olika typer av misshandel eller försummelse. 

Polyviktimisering innefattar utöver flera olika typer av misshandel även att barnet 

utsätts för våld om hen bevittnar våld eller en annan brottslig handling som exempelvis 

inbrott eller mord. Barnmisshandel är ett utbrett problem och cirka 14-15% av eleverna i 

skolålder uppgav att de blivit utsatta för misshandel av sina föräldrar. Att 

barnmisshandel är ett dolt problem kan bero på att barnen utsätts i sina hem och inte vet 

att de kan eller vill söka hjälp.  
 

Mörkertalet om barnmisshandel gäller alla typer av barnmisshandel men främst psykisk 

misshandel, detta då det är en underrapporterad form av misshandel vilket kan bero på 

att psykisk misshandel inte lämnar några fysiska bevis. Överlag beror mörkertalet på att 

de som utsätts inte kan, vill eller vågar söka hjälp av olika anledningar samt att 

myndighetspersoner som är ansvariga att anmäla och hjälpa inte har tillräcklig kunskap. 

Även om antalet anmälningar om barnmisshandel har ökat så är det fortfarande många 

fall som inte kommer till myndigheternas kännedom.  
 

I Sverige har myndigheter och andra aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med barn 

anmälningsplikt, detta innebär att då det finns en oro så måste en anmälan till 

socialtjänsten göras. Det är sedan socialtjänstens ansvar att utreda om barnet är i behov 
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av vidare insatser. I utredningsärenden gällande barn är det inte ovanligt att barnet är 

tystlåtet och inte vill berätta om sin situation. I en undersökning framkom det att 

socialarbetare i Sverige i hög grad väljer att låta barnet bo kvar i sitt hem under 

utredningstiden och att hjälpinsatser i hemmet var den vanligaste åtgärden.  
 

Att barnen ofta är tysta och inte vill prata om sin situation kan bero på flera olika 

anledningar, bland annat att barnet har en nära relation till sin förövare och inte vill 

utsätta sin förövare för något lidande. En individ som utsätts för fysisk, psykisk 

och/eller sexuell misshandel, kan använda sig av omedvetna eller medvetna 

copingstrategier för att hantera sin situation.  
 

3 Teori 
I detta avsnitt kommer vi att börja med att beskriva coping som är vår valda teori på ett 

generellt plan, där vi kort tar upp två olika grenar inom coping som är problem- och 

känslofokuserad coping. Avsnittet fortsätter sedan att beskriva vad coping är, hur den 

kan användas av olika individer i olika situationer. Detta för att du som läsare ska få en 

överskådlig bild av coping innan vi under två olika rubriker kommer att beskriva 

problem- och känslofokuserad coping mer ingående, som kommer ha betydelse i 

analyskapitlet där vi med hjälp av vår hermeneutiska spiral kommer tolka vårt material 

utifrån copingteori. Vi kommer även belysa kontroll, rädsla och skuld- och skamkänslor 

som är relevanta i det medvetna eller omedvetna valet av copingstrategier. Svagheten 

med den tidigare forskningen gällande copingstrategier är att den mesta forskningen 

riktar sig mot vuxnas copingstrategier eller myndighetshandläggares copingstrategier 

vid jobbiga ärenden. Vi anser därmed att vår studie är av största vikt då den fokuserar 

på just barns copingstrategier vid kontakten med myndigheter då de utsatts för 

barnmisshandel. 
 

 

3.1 Coping 

Eriksson et al. (2004) argumenterar för att coping som begrepp är mångfacetterat och 

därmed svåröversatt men att det handlar om hur människan kan förebygga, hantera och 



 
 
 

 

 

 11 

behandla olika stressfyllda situationer. Rakt av kan ordet coping översättas till 

överlevnadsstrategier. Enligt Brattberg (2008) är copingstrategier ett verktyg en 

människa kan använda för att kunna handskas med problem, känslor, utsatthet och 

prövningar hen utsätts för i livet. När yttre och inre påfrestningar överstiger en individs 

förmåga att hantera situationen, tar hen till olika copingstrategier för att känna att hen 

behärskar och kan förhålla sig till sin situation. Målet med att ta till en copingstrategi 

kan enligt Eriksson et al. (2004) variera allt ifrån att undvika, minimera, tolerera eller 

acceptera den situationen man befinner sig i.  

Copingstrategier kan delas in i två olika grenar; 1) Problemfokuserad coping och 2) 

Känslofokuserad coping. En problemfokuserad coping fokuserar på problemlösning och 

innefattar ett positivt tänkande, en tro på att individen kan nå en önskad situation genom 

att lära in nya strategier för att hantera vad hen utsätts för. En känslofokuserad 

coping kan vara destruktiv då den handlar om att ta kontroll över den känslomässiga 

pressen genom att skjuta ifrån sig eller förneka det som är svårt (Brattberg 2008). 

Lazarus (2006) belyser att tidigare studier kring coping har resulterat i att vissa forskare 

menar att problemfokuserad coping är det bästa för människan medan andra forskares 

resultat har visat att känslofokuserad coping skulle vara det bästa. Vidare poängterar 

Lazarus (2006) att dessa studier inte har genomförts på ett sådant sätt att man har tagit 

hänsyn till människans livskontext och personlighet, vilket han uppger är viktigt för att 

förstå vilken copingstrategi som är rätt för en enskild individ (Lazarus 2006). Enligt 

Brattberg (2008) finns det ingen copingstrategi som är bättre än någon annan utan varje 

copingstrategi är bra för olika situationer. Det finns heller ingen individ som endast 

använder sig utav en copingstrategi utan varje individ som utsätt för prövningar i livet 

använder en mängd copingstrategier i olika kombinationer. Enligt Eriksson et al. (2004) 

återvänder ofta en individ till de copingstrategier som för hen har varit mest effektiv.  

Lazarus (2006) menar att copingstrategier är nödvändiga för människans välmående, 

men copingstrategier kan vara både effektiva och ineffektiva. Lazarus menar att en 

ineffektiv copingstrategi kan innebära skada på individens hälsa, moral och sociala 

funktion. En effektiv copingstrategi kan däremot innebära det motsatta, det vill säga 

gynna individens hälsa, moral och sociala funktion men även en effektiv strategi kan ge 
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negativa konsekvenser. En effektiv copingstrategi kan leda till att en individ tänjer på 

sina gränser för vad hen klarar av. Lazarus (2006) uppger att när en individ lär sig att 

hantera en prövning med hjälp av sin coping är det vanligt att individen utsätter sig för 

ännu större prövningar, som de med hjälp av sin utvecklade copingstrategi tror sig 

kunna hantera. Att tänja på sina gränser kan både vara positivt och negativt för 

individen. Om en individ skapar en effektiv copingstrategi för att hantera stress kan 

detta innebära att individen kan utsätta sig för en ännu större stress och därmed 

åstadkomma saker som hen inte trodde var möjliga inom en viss tid. Det kan också 

innebära att en individ skapar en copingstrategi för att hantera en allvarlig situation då 

hen till exempel blir misshandlad upprepade gånger i hemmet. Om denna copingstrategi 

visar sig vara effektiv och hjälper individen att klara av sin situation kan det även 

innebära att denna individ tänjer på gränserna för vad hen kan hantera och därmed 

utsätter sig för eller accepterar att bli utsatt för ännu större prövningar. 

Problemfokuserad coping 

Enligt Brattberg (2008) fokuserar en problemfokuserad copingstrategi på yttre 

påfrestningar. En människa med en problemfokuserad coping arbetar konkret och 

målinriktat med att försöka lösa sitt problem eller tar sig ur den oönskade situationen 

genom att samla information, fatta beslut, planera och lösa konflikter. Om en individ har 

en problemfokuserad coping koncentrerar hen sig på att lösa eller förändra sin situation 

till en mer önskad situation samt hanterar sina känslor på ett konstruktivt och positivt 

sätt (Brattberg 2008). Man kan till exempel lösa sina problem genom att söka 

professionell hjälp eller hjälp av närstående, söka rätt och mer information eller lära sig 

att prioritera rätt för att må bättre beroende på vad det är för typ av situation man vill ta 

sig ur. Brattberg (2008) benämner problemfokuserad coping som uppgiftsorienterad och 

argumenterar för det genom att förklara att det handlar om att identifiera problemet för 

att sedan skapa strategier för att lösa situationen. Enligt Brattberg (2008) finns det 

många fler strategier inom problemfokuserad coping än inom känslofokuserad coping.  
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Känslofokuserad coping 

Brattberg (2008) menar att om det inte finns något konkret sätt att lösa eller förändra 

problemet eller den oönskade situationen använder en individ ofta en känslofokuserad 

coping. Den känslofokuserade copingen koncentrerar sig på inre påfrestningar, det vill 

säga människans känslor och hur de ska hanteras. Känslofokuserad coping handlar om 

att lära sig acceptera och omvärdera sin situation eller sitt problem.  

Strategier som är vanliga i känslofokuserad coping är till exempel; 

undvikande/bortträngande, distansering, förnekelse eller positiv omtolkning. Dessa 

copingstrategier kan vara ineffektiva eller olämpliga om de tillämpas vid fel tillfälle till 

exempel vid sjukdom som bör behandlas men där individen förnekar 

sjukdomstillståndet. Känslofokuserad coping kan även vara ineffektivt och olämpligt då 

en individ utsätts för våld i hemmet men förnekar eller undviker hemsituationen för att 

det är för svårt att tänka på eller acceptera (Brattberg 2008).  

 

Coping - kontroll, rädsla och skuld- och skamkänslor 

Enligt Brattberg (2008) påverkar känslan av kontroll, rädsla och skuld- och skamkänslor 

vilken eller vilka copingstrategier en individ utvecklar och använder sig av. Brattberg 

(2008) uppger att kontroll en av pusselbitarna som varje individ behöver känna och ha i 

sitt liv för att kunna nå en god hälsa. Detta eftersom att många individer upplever sig 

klara av mer svårigheter och prövningar när de känner att de har kontroll över sina liv. 

För att skapa kontroll i sin situation finns det många tillvägagångssätt. Som individ kan 

man fokusera på det positiva i situationen genom att försöka förändra sin situation med 

hjälp av ett positivt och problemfokuserat tänk. Man kan också välja att acceptera det 

som sker och på så vis ha vetskap om och när det kommer ske igen för att det då inte 

ska komma som en överraskning. Individer kan uppleva att de har mer kontroll vid 

tillfällen då de accepterar vad som har hänt eller kommer hända än att försöka få 

kontroll över vad som händer. Brattberg (2008) belyser att det är skillnad på att ha 

kontroll över en situation och att ha kontroll i en situation. Känsla av att ha kontroll 

handlar om att påverka det man kan påverka och acceptera det man inte kan påverka. 
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Att uppleva sig ha kontroll ökar välmåendet och minskar risken för hjälplöshet, även om 

man egentligen inte har någon kontroll. 

Brattberg (2008) uppger att rädsla är en känsla som ofta innefattar rädslan för 

misslyckande och/eller avslöjande, eller rädslan av att förlora någon eller något som är 

viktigt för en. Olika individer har olika rädslor och hanterar dessa på olika sätt. Att 

känna rädsla kan försvåra eller stoppa en individs utveckling då rädslan blir som ett 

hinder i utvecklingen men det Brattberg (2008) belyser är att det finns en skillnad på om 

en individ är rädd för någon/något eller rädd om någon/något. 

Enligt Brattberg (2008) finns det tre typiska copingstrategier när det gäller att hantera 

rädsla. Den första är individer som väljer att dominera sin rädsla genom att utmana och 

försöka övervinna den (problemfokuserad coping). Den andra är individer som 

underkastar sig för att slippa möta sin rädsla (känslofokuserad coping) och den tredje 

innefattar individer som blockerar sin rädsla och låtsats att den inte finns 

(känslofokuserad coping). Alla sätt att hantera sin rädsla är varianter av 

copingstrategier. Inget av dessa sätt att hantera rädsla är det rätta sättet utan alla som är 

drabbade av rädsla mår mer eller mindre dåligt av den. Rädda individer avvisar 

förändringar och kan ha svårt att förändra/bryta destruktiva relationer eller intressen för 

rädslan att förlora någon eller något som är viktigt för dem (Brattberg 2008).  

Enligt Brattberg (2008) kan skuld-och skamkänslor hos en individ uppstå av oändligt 

många faktorer, som dåligt samvete, självanklagelser eller någon utförd handling som 

inte varit rätt mot någon eller något. Skuldkänslor kan endast botas av ett erkännande 

om sin felaktiga handling och ett undvikande av erkännande kan leda till skamkänslor. 

Skam handlar om att en individ skäms för vem hen är, medan skuldkänslor i större 

utsträckning är kopplat till vad en individ gör. Skam är kopplat till individens egenvärde 

och värderingar, och rädslan för vad andra ska tycka och tänka. 

Brattberg (2008) belyser att individer som varit utsatta för sexuella övergrepp ofta lider 

av svåra skamkänslor. De förklarar oftast skam som en känsla av att inte duga och som 

orsakar ångest och depression. Skamkänslor är ofta hårt inrotade i individen och brukar 

vara desto mer rotade på de som tidigt i livet har blivit utsatta för sexuella övergrepp. 
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Det är svårt att bota skamkänslor hos individer men det viktigaste är att kunna känna 

stolthet men det är också en av de svåraste aspekterna att uppnå (Brattberg 2008).  

 

Hur ska vi använda oss av vår teori i resultat och analys? 

Med hjälp av ovanstående beskrivning av coping och copingstrategier vill vi som 

uppsatsförfattare genom vår kunskap om coping analysera vårt framtagna resultat för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Genom våra tolkningar kommer vi att dela in 

barnens copingstrategier i de två nämnda kategorierna problem- och känslofokuserad 

coping för att kunna få syn på vilken betydelse deras copingstrategier kan ha haft i 

relationen med myndigheter.  

 

4 Metod 
Vi kommer börja vårt metodavsnitt med att förklara vår vetenskapsteoretiska ansats som 

är hermeneutik och den hermeneutiska spiralen som är en central del i vår studie. Att 

förklara denna är grundläggande för att få en förståelse för hur vi har arbetat med vårt 

material och hur vi kommit fram till det resultat du som läsare kommer bli presenterad 

för i resultat- och analysdelen. Efter beskrivning av vad hermeneutik är och hur det på 

ett generellt plan har styrt vårt tillvägagångssätt så kommer vi att redogöra för vår 

datainsamlingsmetod och hur vårt urval sett ut då vi valt de självbiografier vi har arbetat 

med. Därefter kommer det stycke som är döpt till tillvägagångssätt och som är mest 

centralt i metodkapitlet. Detta då vi där ingående beskriver vår studieprocess, hur vi har 

kommit fram till vilket material som är viktigt att inhämta, hur vår hermeneutiska spiral 

har smalnat av genom flera läsningar av självbiografierna och utvecklingen av den 

läsmanual som vi använt för att få struktur i vår läsning. Vi beskriver även här de 

problematiska aspekterna vi har fått ta hänsyn till då vi valt att använda självbiografier 

för att inhämta vårt datamaterial. Nästa avsnitt behandlar arbetsfördelningen som skett 

under studien, vem som har ansvarat för vad och hur vi gemensamt har behandlat texten 

under arbetets gång. Det sista avsnittet innehåller reflektioner kring de etiska aspekterna 



 
 
 

 

 

 16 

vi tagit hänsyn till gällande vårt val av datainsamlingsmetod och vilka konsekvenser 

detta kan ha haft för vår studie.  
 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då vårt syfte med studien är att förstå de utsatta barnens upplevelser har vi hermeneutik 

som vetenskapsteoretisk ansats. Då vi är ute efter att förstå och inte förklara barnens 

copingstrategier genom att läsa deras självskrivna böcker är hermeneutiken passade då 

det är en teori som handlar om tolkning och förståelse. Att få förståelse handlar om att 

leva sig in i en annan persons upplevelse eller en viss situation och göra en tolkning av 

denne. Thomassen (2015) lyfter tre dimensioner av hermeneutiken: upplevelse, uttryck 

och förståelse. Vidare så belyser hon att det handlar om erfarenheter och upplevelser 

hos människor som sedan på något sätt väljer att uttrycka dem, vilket först då kan 

förstås och tolkas av andra människor (Thomassen 2015).  
 

Ödman (2016) menar att den som framställer forskning med en hermeneutisk ansats 

behöver förhålla sig till två stycken principer det öppna frågandets princip som innebär 

att den som forskare behöver förhålla sig till den text vi tolkar som om vi ställde en 

öppen fråga som vi inte vet svaret på, det innebär även en öppenhet för oss som 

uppsatsförfattare för att vår förförståelsehorisont kan ändras. Den studerade 

verkligheten kan betyda något annat än vad vi som uppsatsförfattare först trodde. 
 

                         1 

En hermeneutisk analysmetod kan liknas med en spiral (se figuren ovan), som startar 

brett med en förförståelse av det forskaren ämnar att tolka för att sedan smalna av under 

                                                
1 University of Minnesota (2017) Life spiral exercise – Taking charge of your health 
and wellbeing (Illustration). 
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processens gång. Forskaren utgår från sin förförståelse för att genom tolkningar av 

kapitel och meningar i de studerade texterna, nå ny kunskap och ny förståelse som 

avgränsar forskningsområdet. För att sedan återigen tolka och analysera den nya 

kunskapen. Att göra tolkning av texter bygger alltid på ytterligare tolkningar som kan 

förstås genom texters samband genom olika delar och meningar. För att nå så nära en 

sanning som möjligt, krävs ett stort insamlat material, men att nå en absolut sanning är 

omöjlig då det enligt hermeneutiken inte finns någon sådan (Ödman 2016). 
 

Den hermeneutiska spiralen har för oss uppsatsförfattare inneburit att vi har börjat vår 

forskning ur ett brett perspektiv, först genom att läsa böcker och se om de innehåller 

material som kan hjälpa oss att uppnå vårt syfte och få svar på våra frågeställningar. 

Därefter har vi efter hand fått arbeta oss nedåt i spiralen genom att snäva av till det vi 

vill undersöka i ytterligare läsning av böckerna. Den hermeneutiska spiralen har 

inneburit att vi behövt läsa alla böckerna vi använt minst tre gånger vilket i slutändan 

har visat sig vara positivt då vi vid varje ny läsningar har fått syn på saker vi inte 

reflekterat över vid tidigare läsningar. Att den hermeneutiska spiralen utgår från att det 

är vi som uppsatsförfattare som ska tolka det materialet vi har haft (självbiografierna) 

har gjort att vi fått sätta oss själva på prov för att få fram ett resultat som både svarar till 

våra frågeställningar men även som är tillförlitligt och trovärdigt.  
 

4.2 Datainsamlingsmetod och urval 

Att analysera texter är ett kvalitativt samhällsvetenskapligt sätt att försöka förstå olika 

delar av samhället. Texter skrivs för att på ett eller annat sätt påverka samhället. En text 

påverkar samhället och formar människors tankar och värderingar men även relationer 

mellan människor och samhällsgrupper. Att studera en text kan göra det svårt för 

mottagaren att förstå ämnet som texten berör men genom att läsa flera texter runt 

samma ämne kan mottagare skapa en förståelse för ämnet (Boréus 2012). Vi har valt att 

samla information och förståelse kring vårt valda område genom att läsa självbiografier, 

skrivna av numera vuxna personer som under sin barndom blivit utsatta för olika typer 

av barnmisshandel. Detta för att kunna besvara studiens frågeställningar och få 

förståelse för vad barnens eventuella copingstrategier har haft för betydelse i deras 

kontakt med myndigheter utan att behöva utsätta barnen för intervjusammanhang. När 
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vi analyserar texterna är vi medvetna om att självbiografier är skrivna ur ett retrospektiv 

- alltså en text om det förflutna skriven i nuet. Vi har också i åtanke att en självbiografi 

är skriven ur författarens eget perspektiv och att den text som producerats är det som 

författaren har valt att dela med sig av. En annan aspekt som Öberg (2012) belyser är att 

vi behöver vara medvetna om är att böckerna är utgivna av ett bokförlag vars syfte är att 

tjäna pengar och att det förlag som gett ut boken kan ha påverkat formgivningen och 

innehållet av böckerna för att de ska nå ut till och beröra de som eventuellt köper 

böckerna. 
 

Böckerna har alla getts ut under 2000-2010-tal, då dessa utsatta barn har blivit vuxna 

och kan berätta om vad de upplevde i sin barndom. Vi måste därför ha i åtanke att det 

författarna beskriver om sin uppväxt, är hur de ser på sin barndom från en vuxens 

persons perspektiv och utifrån hur de minns det de har varit med om. Enligt Törngren 

(2006) kallas det för ett långsiktigt minne när en vuxen individ minns tillbaka i sin 

barndom. Vid långsiktiga minnen kan en typ av minnesfel som kallas commission 

uppstå, vilket innebär att individen kan minnas händelser på ett sätt som skiljer sig från 

verkligheten eller minnas händelser som inte har hänt. Detta har vi haft i åtanke när vi 

analyserat innehållet i självbiografierna, men då vi är ute efter författarnas 

copingstrategier i relation till myndigheter, gör vi ett antagande att det är det bästa 

alternativet för att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt. Detta då vi inte anser 

att det är etisk försvarbart att som studenter intervjua barn eller vuxna som befinner sig 

i, eller har befunnit sig i en sådan situation. 
 

Vi började vårt sökande efter böcker som är skrivna av personer som under sin uppväxt 

har blivit utsatta för barnmisshandel genom att söka självbiografier via Libris och 

Adlibris. Resultaten blev många och vi har försökt att göra ett urval där olika typer av 

barnmisshandel, såsom sexuell, fysisk och psykisk berörs för att få ett bredare 

perspektiv. De böcker vi har valt är skrivna av de som blivit utsatta, ibland är de 

ensamma författare men i vissa fall har de nu vuxna barnen fått hjälp av andra 

medförfattare. Självbiografierna vi har valt att analysera utspelar sig under 70- och 80-

tal och två av självbiografierna är skrivna av de numera vuxna barnen själva (Medan 

han lever 2016 & Maskrosungen 2016). En självbiografi är skriven med hjälp av 
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huvudpersonen själv men med hjälp etablerade författare (Bakom stängda dörrar 2002). 

Att få hjälp av etablerade författare kan påverka hur texten kommer att formas, vilket vi 

som uppsatsförfattare behöver vara uppmärksamma på, då sättet att uttrycka sig i skrift 

kan vara avgörande för hur läsaren tolkar texten. En av böckerna som är skriven av 

huvudpersonen själv, skrevs när barnet blivit vuxet och utbildat sig till retoriker (Medan 

han lever 2016). Att studera retorik handlar om att kunna övertyga med ord. En retoriker 

arbetar med att få in budskapet i mottagaren inte bara få ut sitt budskap i världen. Detta 

innebär att vi som uppsatsförfattare behöver vara uppmärksamma på hur denne 

författaren eventuellt för sin talan med hjälp av till exempel värdeord och 

värdemeningar (Ordrum u.å).  
 

4.3 Självbiografi som datainsamlingsmetod 

En självbiografi är skriven i ett litterärt format med information och upplevelser från 

författaren ur ett subjektivt perspektiv. Självbiografier kan vara skrivna av 

huvudpersonen själv eller med hjälp av spökskrivare, eller professionella författare för 

att få en välformad text. Trovärdigheten i självbiografierna styrs av hur berättelserna 

framställs och hur subjektiva bilder kan målas upp. Utformningen påverkar även 

trovärdigheten för berättelsens representativitet. Självbiografier är bearbetade texter 

som är genomtänkta och lästa om och om igen innan publicering hos ett förlag, det är 

därför inte spontana känslor och tankar som framställs av författaren (Jacobsen 2012). 
 

4.4 Tillvägagångssätt 

Då  hermeneutiken är en central del i vår studie så kommer detta avsnitt avhandla en 

ingående beskrivning om hur vi har gått tillväga i vår läsning av böckerna samt hur vi 

har upprättat och använt oss av vår läsmanual.  

 

Vi började vårt uppsatsarbete med att välja ut böcker, vi utgick från fem stycken 

självbiografier som var skrivna av tre svenska författare (Maskrosungen, Medan han 

lever & Bakom stängda dörrar). En författare var från USA (Mamma sa att jag var sjuk) 

och en från England (Snälla pappa nej!). Vi upprättade en läsmanual där vi formulerade 

frågor utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Frågorna var till en början få men 
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breda i sin utgångspunkt och berörde: vilken typ av misshandel har barnen upplevt? och 

även: vilka myndigheter har varit aktuella i böckerna? Vi gjorde därefter en provläsning 

av Medan han lever för att se om boken kunde svara på våra frågeställningar, och 

utökade därefter läsmanualen med fler frågor som fick agera följdfrågor till våra större 

frågeställningar. Följdfrågorna behandlade: Hur har kontakten med myndigheten 

uppstått? Samt: Hur har myndigheterna agerat? Därefter läste vi resterande böcker för 

att även läsa om Medan han lever. Vi korrigerade därefter vår läsmanual genom 

frågorna som berörde copingstrategier: Vilka copingstrategier tolkar vi som läsare att 

författarna använder sig av? Hur gör sig copingstrategierna synliga för läsaren? Kan 

vi se att barnens copingstrategier har påverkat relationen med de sociala 

myndigheterna? Och även frågan: Hur kan vi använda den information vi samlar in i 

dagens sociala arbete? Dessa frågor valdes för att på ett djupare plan få förståelse för 

barnens upplevelser och myndigheternas agerande i varje specifik situation.  

 

Vi har kontinuerligt fört anteckningar som är kopplade till läsmanualen och även 

markerat stycken i böckerna som för oss har varit relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi problematiserade tidigt att böckerna utspelas under tider då annan 

lagstiftning än idag gällde och även att två av böckerna var från länder där helt annan 

lagstiftning än i Sverige råder. Efter en del övervägande så tog vi beslut om att inte 

analysera de två utländska böckerna (Snälla pappa nej! och Mamma sa att jag var sjuk) 

vidare. På många sätt svarade de på våra frågor gällande kontakten mellan författarna 

och myndigheter, dock problematiserade vi ytterligare att länderna har helt andra sociala 

lagstiftningar än Sverige och att det därför kan bli svårt att omsätta den kunskapen till 

socialt arbete i Sverige. Vi ansåg även att de tre svenska böcker vi har kan svara på vårt 

syfte och frågeställningar. För att så noggrant som möjligt kunna analysera innehållet i 

böckerna så la vi vid varje huvudfråga till att vi skulle jämföra och se skillnader 

gällande myndighetskontakterna i de olika självbiografierna, genom författarnas 

copingstrategier. Utifrån detta läste vi böckerna ytterligare en gång för att se om vi 

tolkat materialet annorlunda vid olika läsningar. Vi har totalt läst böckerna sex gånger 

(tre gånger var) och läsningarna har inte resulterat i några större förändringar 

tolkningsmässigt, däremot har ytterligare läsningar gjort oss uppmärksamma på detaljer 

vi tidigare missat.  
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4.5 Arbetsfördelning  

Vi började vårt arbete med att söka vetenskapliga artiklar samt böcker som behandlade 

barnmisshandel, myndigheters ansvar och coping. Vi har båda två varit delaktiga i att 

söka och utläsa relevant information från artiklar och böcker. Därefter utformade vi 

tillsammans vår läsmanual (se bilaga 1) för att sedan provläsa boken Medan han lever 

(Eksvärd 2016) båda två. Vi har båda två läst alla böckerna tre gånger var och fört 

ständiga diskussioner och anteckningar under arbetets gång.  
 

Vi har under hela processen arbetat båda två med alla delar och vi har gemensamt 

utformat alla texter och sedan läst igenom och korrigerat det som behövts. Linnea har 

ansvarat för innehållsförteckningen och Caroline för referenslistan. Linnea har till 

största del varit ansvarig för teoriavsnittet och Caroline i största del varit ansvarig för att 

sammanfatta böckerna och skriva ner relevanta stycken utifrån läsmanualen. Vi har 

även i dessa processer sedan läst varandras texter och redigerat, lagt till och tagit bort 

text för att få ett bra slutresultat. Övriga delar har vi arbetat med gemensamt. Även om 

vi har haft olika huvudområden vi ansvarat för så har vi båda arbetat kontinuerligt med 

all text och har varit noga med att båda läser sig in på samma texter gällande böckerna, 

tidigare forskning och teoriavsnittet.  
 

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att höja en kvalitativ studies validitet finns det vissa krav på den empiri som samlas 

in. Empirin ska på ett tillförlitligt sätt samlas in och tolkas och ska kunna ge de 

slutsatser som studien avser att nå genom sina frågeställningar och syfte (Jacobsen 

2012). Vi som uppsatsförfattare har under studiens process återkopplat till studiens syfte 

och frågeställningar för att öka validiteten.  Endast ett litet antal av all tillgänglig empiri 

i genren självbiografier är speciellt utvald av oss. Detta dels eftersom att vi arbetar 

under tidspress och vi anser att de utvalda självbiografierna kan vara till stor hjälp för 

att förstå och fördjupa vår kunskap kring vårt valda forskningsproblem. Vår studie 

består av tre självbiografier skrivna av numera vuxna personer som skriver om sin 
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uppväxt där de utsatts för olika typer av barnmisshandel, vilka är relevanta för att 

studien ska kunna uppfylla sitt syfte. 
 

Studiens metod påverkar även dess reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Vi har därför 

i tidigare avsnitt presenterat vår metod och vårt tillvägagångssätt genom vår 

arbetsprocess för att skapa en transparens för läsaren och även öppna för kritiska 

argument och diskussioner, vilket Ahrne & Svensson (2015) menar är av vikt för att ge 

studien reliabilitet. Svagheten med tillförlitligheten i vår studie är att vi endast har 

samlat empiri och analyserat tre självbiografier och har genom våra egna tolkningar 

skapat ny kunskap och dragit slutsatser. Risken finns att vår empiri även kan tolkas på 

annat sätt än vad vi har gjort. Då vi är två personer som har kunnat diskutera och 

analysera respektive tolkning och kommit fram till en gemensam tolkning, har 

tillförlitligheten ökat till skillnad för om en person själv hade läst och tolkat texterna.  
 

4.7 Etiska överväganden 

Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, är en lag som 

trädde i kraft i Sverige år 2003. Syftet med lagen är att vid forskning skydda individer 

och och dess människovärde. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 

huvudprinciper i forskningsetiken som alla forskare behöver ha kunskap om för att 

kunna utföra sin studie på ett etiskt försvarbart sätt. Principerna är information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. Då vi valt att göra en studie på redan 

publicerade självbiografier anser vi som forskare att vi kan frångå dessa principer då 

informanterna själva har valt bort konfidentialitet när de valt att berätta sin historia för 

offentligheten. Information och samtycke är inte aktuellt för vår studie då en publicerad 

text kan analyseras fritt utan samtycke från författaren. Nyttjandekrav som är sista 

principen faller då det handlar om att forskaren inte får använda sitt insamlade material 

för annat syfte än studie, men återigen då studien är en publicerad text, är informationen 

tillgänglig för alla och kan användas för valfritt syfte. Med ovanstående i åtanke så vill 

vi som uppsatsförfattare använda de publicerade böckernas innehåll på ett respektfullt 

vis och värna om böckernas författares integritet. Genom att analysera självbiografier 

kan vi få ta del av kunskaper om hur barn upplevt kontakten med myndigheter genom 
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sin uppväxt utan att peka ut någon enskild som handlat fel eller oetiskt i ett visst ärende 

(Öberg 2012).  
 

Att intervjua utsatta barn var aldrig något alternativ för oss i denna uppsats då det skulle 

skapa svårigheter rent etiskt, först och främst skulle vi behöva hitta 

barn/ungdomar/vuxna som varit utsatta och som är beredda på att ställa upp på en 

intervju. Att ställa “rätt” frågor utan att riskera att skada den utsatte ytterligare blir ett 

hinder och något vi anser att vi saknar kompetens för. Vad vi måste ha i åtanke när vi 

läser självbiografier om barn som har vuxit upp i olika situationer är att de som faktiskt 

har valt att skriva böcker om sin uppväxt är det personer som faktiskt klarat sig mer 

eller mindre hela ur sin svåra uppväxt. Vi får genom att läsa dessa böcker inte ta del av 

upplevelserna av de barn som aldrig överlevde, som själva har hamnat i ett beroende 

eller andra svåra livssituationer eller klarat sig bra men valt att inte dela med sig av sin 

historia offentligt. Vi kan därför inte utgå från att den kunskapen vi får ta del av genom 

böckerna är en vedertagen sanning, utan vi som forskare får ha kritiska ögon när vi 

analyserar självbiografierna och väga in författarnas egen agenda, samt det 

kommersiella syftet med att boken gavs ut. Det finns även en risk att att andra 

inblandade än författarna i självbiografierna inte skulle känna igen sig i det material vi 

framställer och sättet vi tolkar vårt material (självbiografierna) på. 
 

 

 

 

5 Resultat och analys 
Vi kommer att börja resultatdelen med en kort presentation av de självbiografier vi läst. 

Därefter kommer vi att besvara våra två första frågeställningar utifrån varje enskild 

författares perspektiv, detta för att det ska bli enkelt för läsaren att hänga med i det 

resultat vi kommit fram till. Vi kommer att presentera författarna vid förnamn då vi inte 

behöver ta hänsyn till anonymitet i vår studie. Vi har även valt att inte tematisera vårt 

resultat utan istället presentera det utifrån respektive författare och frågeställning. Vårt 

resultat kommer att redovisas genom att vi försöker besvara de olika frågeställningar vi 

har använt oss av i vår läsmanual (se bilaga 1). Detta genom att koppla ihop de mer 
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konkreta frågeställningarna gällande vilken typ av misshandel och myndigheters 

ingripande eller frånvaro, med de mer analytiska frågeställningarna om barnens 

eventuella copingstrategier. Resultatet och analysen presenteras här tillsammans för att 

undvika allt för mycket upprepningar då vi anser att vårt material kräver att vi förklarar 

vårt resultat och sammanhanget på ett mer ingående sätt.  

 

5.1 Presentation av självbiografier 

Bakom stängda dörrar (Hansen, Cras & Cras 2002) 

Bakom stängda dörrar är 270 sidor och utspelar sig under 1970-80 talet. Kristinas 

barndom präglas tidigt av ogynnsamma förhållanden. Hennes mamma och pappa bråkar 

mycket och går isär efter att Kristinas pappa åtalas för grov misshandel på hennes 

mamma. Socialtjänsten är tidigt inkopplade och Kristina bor under större delen av sin 

uppväxt i familjehem. Kristina blir utsatt för fysisk misshandel och sexuella övergrepp 

av sin pappa fram till ca tre års ålder då han döms för grov misshandel och blir utvisad 

från Norge där de bor under Kristinas tidiga levnadsår. Under åtta år flyttas Kristina och 

hennes syskon runt mellan sin mormor och olika familjehem innan de slutligen flyttar 

tillbaka till sin mamma. Väl där fortsätter svårigheterna och Kristina agerar ut sina 

upplevelser genom bråk och skrik. Vid 13 års ålder orkar inte Kristina med sin situation 

mer och ber socialtjänsten om att få bli familjehemsplacerad. Kristina får flytta till sin 

pappa som nu bor i Sverige, där påbörjas de sexuella övergreppen igen och Kristina får 

under tiden hos sin pappa två barn med honom. Sociala myndigheter är tidigt 

inkopplade och är misstänksamma mot Kristinas och pappans förklaring att det är en 

svensk pojke som gjort Kristina gravid. När Kristinas barn föds är de oundvikligt lika 

hennes pappa och de sociala myndigheternas misstankar ökar, trots detta tar det över tre 

år innan de faktiskt agerar.  

 

Medan han lever (Eksvärd 2016) 

Medan han lever är 308 sidor och utspelar sig under 80-talet. Elaine växer upp med 

separerade föräldrar och bor varannan helg hos sin pappa. Hos sin pappa blir hon 

exponerad för pornografiska filmer och tidningar och utsatt för sexuella övergrepp från 
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så tidig ålder som hon kan minnas. Elaine berättar inte om vad hon utsätts för någon 

annan då hennes pappa talat om för henne att det är deras hemlighet och hon känner 

stark kärlek och en önskan om att få fortsätta träffa sin pappa. Men många misstankar 

från Elaines mamma, hennes nya man samt socialtjänsten finns där men det är inte 

förens Elaine är tio år som en kontaktperson sätts in vid Elaines umgänge med sin 

pappa. Kontaktpersonen finns med varannan helg i Elaines liv i cirka två år och skriver 

därefter ett utlåtande om att risken för att Elaines pappa ska exponera henne för 

pornografi är så pass liten att deras umgänge kan fortsätta utan kontaktpersonen 

närvarande. När Elaine blir så stor att hon själv får välja vart hon ska bo väljer hon att 

bo hos sin pappa men börjar även med tiden känna ett starkt förakt gentemot honom 

som även skuldbelägger Elaine för det hon utsatts för.  

 

Maskrosungen (Gustafsson 2016) 

Maskrosungen är 255 sidor och utspelar sig under 70-80 talet. Sandras mamma kommer 

från en strulig bakgrund och har sina rötter i Finland. Enligt Sandra är hennes pappa en 

snäll ung man som försökte ta hand om hennes mamma när hon blev gravid med Sandra 

men som trivdes bättre ute på krogen än hemma hos Sandra och hennes mamma. Sandra 

växte upp ensam med sin mamma, hon levde under miserabla förhållanden med en 

mamma i vanföreställningar, aggressionsutbrott och alkoholproblem. Både grannar och 

bekanta visste om hur Sandra hade det hemma och gjorde orosanmälningar till 

socialtjänsten som försökte kontakta Sandras mamma vid flera tillfällen. Då hon varken 

öppnade dörren, posten eller svarade i telefon så tog det lång tid innan de bestämde att 

de skulle gå in tillsammans med polis. Sandra kände under lång tid en längtan efter att 

socialtjänsten skulle komma och hämta henne men hon ville inte själv berätta om hur 

hennes situation såg ut hemma då hon var rädd att svika sin mamma. När socialtjänsten 

och polisen tillslut ingrep fick Sandra flytta till sin pappa som snart försvann in i träsket 

av alkohol och fler år av försummelse fortsatte för Sandra.  
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5.2 Vilken typ av misshandel uppger författarna att de har upplevt i 

sin barndom och vad har författarna för upplevelser kring stödet eller 

frånvaro av stöd från myndigheter under sin uppväxt? 

Kristina - Bakom stängda dörrar (Hansen, Cras & Cras 2002) 

Kristina beskriver i sin självbiografi hur hennes barndom tidigt innefattar fysiskt våld 

mellan hennes vårdnadshavare. Det fysiska våldet riktas även mot henne och hennes 

syskon i form av att hennes pappa trycker upp gafflar i deras gommar om de inte vill äta 

eller på något sätt är besvärliga i hennes pappas tycke. Kristina får tidigt kontakt med 

socialtjänst och polis då hennes pappa utsätter hennes mamma för en livshotande 

misshandel. När Kristina är fem år och placerar socialtjänsten henne i familjehem och 

Kristinas familjehems mamma har berättat för Kristina i efterhand att när hon kom till 

familjen var hon ledsen, hade ont och pekade mot sitt underliv. Familjehemsmamman 

uppgav att hon aldrig berättade detta för socialtjänsten eller någon annan.  
 

Min fostermor grät och berättade om sina skuldkänslor för att hon inte slog larm, inte 

ens gick till läkare, utan själv skötte om mina skador, fast jag var så söndersliten 

därnere. Jag var fem år gammal. (Hansen, Cras & Cras 2002, s.25.)  

 

Kristina och hennes syskon flyttas under åtta år runt mellan olika familjehem och sin 

mormor. När Kristina är 13 år och inte längre vill bo hos sin mamma gör socialtjänsten i 

Norge och Sverige en utredning på Kristinas pappa som då bor i Sverige. Utredningen 

visar att Kristinas pappa är lämplig att ha henne placerad hos sig om han hittar en egen 

lägenhet och inte är inneboende hos en vän. Kristina flyttar till sin pappa som 13-åring 

trots att pappan ännu inte har ett eget boende. Det tar sedan inte lång tid innan de 

sexuella övergreppen börjar. Varken socialtjänsten i Sverige eller Norge som 

tillsammans gjort utredningen och omplaceringen av Kristina gör en uppföljning eller 

ett hembesök.  
 

Kristinas pappa tvingar henne att stanna hemma ifrån skolan och stannar själv hemma 

från jobbet så att han ska kunna förgripa sig på henne. När Kristina slutar gå till skolan 

så upplever Kristina att skolan inte bryr sig om henne eller hur det går för henne utan att 

det bara finns en lärare som bryr sig. I efterhand har Kristina fått vet att skolan tidigt var 
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oroliga för Kristina och hennes situation och var övertygade om att barnet Kristina 

väntade var hennes pappas barn. Skolan och rektorn ska ha kontaktat socialtjänsten som 

uppgett att de inte kan göra något då Kristinas familj själva valt att inte medverka i 

några samtal eller någon utredning, men att skolan kan vända sig till polisen, men att 

även dessa skulle få svårt att göra något utan bevis. Kristina beskriver i sin självbiografi 

sina känslor kring sina myndighetskontakter. 
 

Det var inte så att ingen i hela världen brydde sig om mig. Men de som ville hjälpa 

kunde inte, och de som skulle hjälpa ville inte (Hansen, Cras & Cras 2002, s.218). 

 

Övergreppen fortgår under cirka tre års tid innan Kristinas pappa slutligen blir häktad 

och senare dömd för övergreppen mot Kristina. Kristina har innan dess fått två barn 

tillsammans med sin pappa. När Kristina blir gravid första gången så kopplas återigen 

socialtjänsten in och ett försök till att utreda faderskapet till Kristinas kommande barn 

sätts igång. Kristinas omgivning (bror och lägenhetsinnehavaren) uppger att de inte har 

någon aning om vem som skulle kunna vara pappa då Kristina aldrig lämnar lägenheten 

och att hon aldrig har kompisar eller någon kille på besök. Kristina uppger att hon har 

träffat en svensk kille och att de har träffats fyra-fem gånger och haft sex cirka två-tre 

gånger. Socialtjänsten försöker leta upp denna person utan att lyckas.  
 

När Kristinas dotter föds så uppfattar omgivningen att barnet är väldigt likt Kristina och 

hennes pappa vilket de förklarar med att de är nära släkt och därför är det inte konstigt 

om Kristinas barn är likt hennes pappa. Socialtjänsten vill ta blodprov på familjen för att 

kunna utesluta att Kristinas pappas barnbarn även är hans biologiska barn, detta går 

Kristinas pappa med på men Kristina vägrar. Kristina får därför bo kvar tillsammans 

med sin dotter hemma hos sin pappa då det inte har kunnat bevisas att hennes pappa 

även är far till hennes barn. I ett samtal som Kristina har med socialtjänsten 

framkommer det att sjukhuset hon låg på vid födseln av sitt första barn, har varit oroliga 

över relationen mellan Kristina och hennes pappa. Kristina ifrågasätter hur de kan vara 

oroliga då ingen av de andra fyra kvinnorna som låg i samma sal reagerade. Kristina får 

då veta att de hade reagerat och anmält till sjukhuspersonalen att Kristina och hennes 

pappa umgås som ett kärlekspar. Kristina bemöter påståendet enligt nedan citat: 
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Du tror väl inte att jag är så dum att jag skulle stå och kyssa min pappa på sjukhuset eller 

ute på gator och torg. Det håller man ju hemligt (Hansen, Cras & Cras 2002, s. 189). 

 

Kristina får sedan ytterligare en dotter med sin pappa och hon får sedan bevittna pappan 

förgripa sig sexuellt på hennes äldsta dotter. Under hela tiden hos sin pappa blir hon 

även utsatt för psykiska påfrestningar genom hennes pappas intensiva relation till henne, 

han håller henne instängd i lägenheten och hon får aldrig lämna den utan honom. Han 

håller henne även vaken hela nätterna då han diskuterar sina tankar och världsbild med 

Kristina som i mångt och mycket är skeva skildringar av verkligheten. Då Kristinas 

pappa med tvång tatuerar in sitt namn och en kärleksförklaring till sig själv på Kristinas 

händer och fötter utsätts Kristina även för fysisk misshandel.  

 

Elaine - Medan han lever (Eksvärd 2016) 

Elaine blir tidigt introducerad för porrnografiska filmer och tidningar och hennes pappa 

förklarar för henne att det är naturligt och inget att skämmas över. Han säger att Elaine 

inte får berätta för någon, det är deras hemlighet annars kommer hon inte att få träffa sin 

pappa igen. Elaine minns inte exakt när de sexuella övergreppen från hennes pappa 

börjar, men hon har tidiga minnen av att de alltid delar säng och att Elaines pappa tar 

henne mellan benen varje kväll då hon ska sova. De sexuella övergreppen och 

exponeringen för pornografi pågår under lång tid och Elaine tror att de hemligheter som 

hon och hennes pappa har tillsammans är något som alla flickor har med sina pappor 

och att han är världens bästa pappa som hon längtar efter hela tiden.  
 

Elaines mamma är tidigt orolig för att Elaine blir utsatt för sexuella övergrepp och 

brukar lägga Elaine naken på sängen för att undersöka hennes underliv för att finna 

eventuella bevis. Elaines mamma frågar henne också ofta om hennes pappa har tagit på 

henne eller gjort något olämpligt, Elaine svarar alltid nej.  
 

Den här gången hittade hon inget och det skulle hon heller aldrig göra. Det var inte 

sönder men berört. Pappas händer lämnade inga fingeravtryck som mamma eller ens polis 

kunde upptäcka. (Eksvärd 2016, s. 65). 
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När Elaine vid ett tillfälle råkar försäga sig angående de pornografiska filmerna framför 

sin styvpappa, tar hennes mamma och styvpappa kontakt med socialtjänsten som kallar 

till ett möte där Elaine, hennes pappa, mamma och styvpappa är närvarande. Under 

mötet anklagar Elaine sin styvpappa för att det är han som visat henne pornografiska 

filmer och beter sig olämpligt mot henne. Elaine erkänner under samma möte att hon 

har sett pornografiska filmer hos sin pappa som förnekar att han har några sådana 

hemma men att hon kan ha sett en av misstag då hon skulle kolla på tecknat. Efter mötet 

beslutas om att Elaines umgänge med sin pappa ska övervakas av en kontaktperson för 

att förhindra att hennes pappa visar henne pornografiska filmer. Kontaktpersonen finns 

med under Elaines besök hos sin pappa under två års tid, innan han gör bedömningen att 

det inte längre finns någon risk att Elaines pappa ska exponera henne för pornografiska 

filmer eller tidningar. Någon vidare utredning eller uppföljning gällande Elaines 

situation hos hennes pappa görs aldrig.  
 

Elaine upplever en form av psykisk misshandel där hon på alla sätt är sin pappa till lags 

men han sviker henne gång på gång. När Elaine är fem år gammal så tar Elaines pappa 

med  henne till Malmskillnadsgatan i Stockholm där en stor andel prostituerade arbetar. 

Elaines pappa förklarar att kvinnorna på gatan säljer kärlek och en av kvinnorna får 

följa med Elaine och hennes pappa hem, där får Elaine höra på när Elaines pappa har 

högljutt sexuellt umgänge med kvinnan. Då det är en brottslig handling att köpa sex så 

blir Elaine i detta fall utsatt för psykiska påfrestningar och även polyviktimisering.  
 

När Elaine berättar för sin pappa att hon ska bli storasyster då hennes mamma är gravid 

är Elaine först rädd för att berätta det för sin pappa då han flera gånger uttryckt att han 

fortfarande älskar Elaines mamma och hatar den hon är tillsammans med nu. Elaines 

pappa visar större intresse för nyheten än vad Elaine räknat med och han frågar om det 

är en bror eller en syster? Elaine uppger att hon inte vet men att det inte spelar någon 

roll för hon kommer tycka om bebisen ändå. Elaines pappa uttrycker då: 
 

 Blir det en bror kan ni ju knulla med varandra när ni blir lite större (Eksvärd 2016, s. 88).   
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Elaine blir utsatt för mer psykiskt våld till exempel när hon kammar håret en dag så 

kommer hennes pappa fram till henne och frågar varför hon aldrig har håret uppsatt, han 

säger att hon är mycket finare med håret uppsatt och att hon är så vacker så att han blir 

kär i henne. Elaine blir rädd och har efter det aldrig mer håret uppsatt för att hon inte 

vill att hennes pappa ska vara kär i henne.  
 

Sandra - Maskrosungen (Gustavsson 2016) 

Sandra lever under sin uppväxt tillsammans med sin psykiskt sjuka mamma, Sandras 

mammas sjukdom eskalerar under Sandras uppväxt och likaså mammans 

alkoholmissbruk. Sandras mamma lämnar henne ofta själv och har sällan mat hemma 

varken till sig själv eller till Sandra. Socialtjänsten försöker vid upprepade tillfällen få 

tag på Sandras mamma för att boka möten, för att Sandras mamma ska kunna få 

socialbidrag och för att utreda Sandras hemsituation. Sandras mamma undviker att 

öppna all post och eldar upp posten i en gryta inne i lägenheten, hon svarar heller inte på 

telefon eller öppnar dörren när någon kommer och knackar på.  
 

Sandras mammas vänner och grannar gör flera orosanmälningar gällande att Sandra är 

mager och skriker långa stunder i hemmet, försök till hembesök görs av BVC och 

socialtjänsten men de blir inte insläppta i lägenheten. När de slutligen kommer in i 

lägenheten möts de av kaos, en avmagrad och tillbakadragen Sandra och Sandras 

mamma med vanföreställningar om att det bor människor i hennes hem som hindrar 

henne från att jobba och tjäna pengar, städa och ta hand om Sandra. Sandra placeras på 

ett barnhem där det observeras att hon har fläckar och utslag efter blöjan och att hon är 

tillbakadragen och försiktig i sin kontakt med andra vuxna men knyter an till de som 

spenderar mycket tid med henne. Sandra får efter en tid på barnhemmet flytta tillbaka 

till sin mamma.  
 

Familjen har sällan pengar och de få pengar som kommer in går till Sandras mammas 

alkoholmissbruk. Sandras mamma pantsätter Sandras saker för att ha råd med alkohol 

men familjen har sällan mat hemma. Sandra får som barn komma på kreativa lösningar 

för att få tag i kläder och mat, kläder hittar hon i soptunnor och mat får hon genom att 

äta hos kompisar och i skolan. Skolan söker vid ett tillfälle “skolpoliser” som ska vara i 
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skolan extra tidigt för att se till att allt är i ordning och agera kamratstödjare för att 

motverka mobbning. Sandra går med som skolpolis då hon som tack för de tidiga 

morgnarna blir bjuden på frukost i skolan varje vardag. 
 

En utrednings startas angående orosanmälningar gällande att Sandra uppger för grannar 

och bekanta att hon inte får någon mat och att hon är ute långa stunder själv. Sandras 

mamma nekar till detta och uppger att Sandra har livlig fantasi och att hon självklart 

matar henne och inte lämnar henne själv. Utredningen läggs sedan ner med 

motiveringen att Sandra verkar ha det bra ordnat hemma och att Sandra har en livlig 

fantasi. Sandra uttrycker efter detta att hon slutar att berätta om sin situation för andra 

vuxna.  
 

Sandras mammas paranoia och vanföreställningar medför att Sandras mamma är 

misstänksam mot sin omgivning och även mot Sandra. Vid ett tillfälle får Sandra för sig 

att hon har hört att någon varit inne i deras lägenhet då Sandra var hemma själv, när 

Sandras mamma får veta detta drabbar paranoian Sandra på allvar. Sandras mamma har 

en lång utfrågning om vad “de” sagt, gjort och velat Sandra, om de har tagit på henne 

och gjort henne illa. Sandra hävdar att hon måste inbillat sig men dagen efter tar 

Sandras mamma med henne till en doktor som gör en undersökning av Sandras underliv 

för att se så de inte gjort något dumt och skadat henne. Doktorn försäkrar att inget hänt 

Sandra men det gör inte Sandras mamma lugn.  
 

Vid ett tillfälle frågar Sandra sin mamma om hon kan få ta 10 kronor till en varmkorv 

av sin mamma, detta godkänner Sandras mamma och Sandra åker till badhuset med sina 

vänner. När Sandra kommer tillbaka hem så är Sandras mamma arg och tror att Sandra 

har tagit 50 kronor. Sandra nekar och uppger att hon endast tagit de 10 kronorna hon 

fick lov att ta. Sandras mamma blir  väldigt arg och börjar slå, sparka och riva på Sandra 

så att hon får stora blåmärken och skrapsår över hela kroppen. Sandra säger i skolan att 

hon ramlat och slagit sig. Sandra beskriver det på följande vis:  
 

Hennes klackar träffade mig på låren, i ryggslutet och på vaderna. Det gjorde vansinnigt 

ont. /.../ Hon tappade aska från cigaretten och hon spottade mig i ansiktet. Hon höll sig i 
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dörren för att inte tappa balansen när hon sparkade och jag blev märkligt fokuserad. 
(Gustavsson 2016, s. 115). 

 

Vid ett tillfälle när Sandra kommer hem från skolan upptäcker Sandra att hon har blivit 

utelåst från lägenheten. Hon tror att hennes mamma sover, hon brukar sova på dagarna 

enligt Sandra. Sandra försöker knacka för att väcka sin mamma men ingen kommer och 

öppnar dörren. Tillslut går Sandra till den man som hon vet är portvakt i lägenhetshuset 

och ber honom om hjälp. Han ger Sandra lite pengar och ber henne gå till affären och 

köpa glass. Sandra förstår då vad som kommer hända och tar lång tid på sig i affären. 

När Sandra kommer tillbaka står två poliser i lägenheten och försöker väcka hennes 

mamma. Den kvinnliga polisen skriker, rycker och örfilar hennes mamma för att få liv i 

henne. Tillslut vaknar hon. Den kvinnliga polisen uttrycker att det är det värsta hon har 

varit med om och poliserna lämnar sedan lägenheten och Sandra och hennes mamma. 

Sandra bestämmer sig för att aldrig låta sig bli utelåst igen. Sandra mammas är arg och 

känner sig förnedrad och Sandra känner med henne. Plötsligt var det dem två mot 

världen, Sandra upplever att hon det var första gången hon kände att hon inte var själv 

mot världen.  Ingen uppföljning görs efter polisens besök.  
 

Vid ett senare tillfälle efter flera kontaktförsök från socialtjänsten gör socialtjänsten 

tillsammans med polisen ett hembesök. Sandra är i skolan när de går in i lägenheten 

men hennes bästa kompis som bor i lägenheten mittemot ringer till Sandra i skolan och 

berättar vad som pågår. Sandra springer då hem och uttrycker att hon känner en stor 

lättnad, äntligen skulle hon få flytta.  
 

Jag kunde komma ifrån allt, det var över, de var inne i lägenheten, alltså hade de sett hur 

jag levde. Allt jag behövde göra var att gå in till dem och be dem ta mig med så skulle allt 

bli bra. (Gustafsson 2016, s. 141). 

 

Sandra förflyttas direkt till sin pappa och där fortsätter en utredning gällande Sandras 

fortsatta behov efter det hon varit utsatt för. Socialtjänsten gör bedömningen att Sandra 

behöver en vuxen förebild som kan ge henne den fysiska och psykiska omvårdnaden 

som ett barn i hennes ålder har behov av.  Socialtjänstens uppfattning är att Sandras 

pappa är väl införstådd i Sandras behov samt att Sandra har en nära relation till sin 
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farmor som också finns som stöd och att det därmed finns goda skäl att Sandra ska 

kunna bo kvar hos hennes pappa. Efter detta finns inga fler dokument gällande 

myndighetskontakter i Sandras självbiografi. Detta behöver dock inte betyda att 

socialtjänsten inte längre var inblandad men vi kan inte heller göra någon fortsatt analys 

av Sandras kontakt med socialtjänsten efter detta.  
 

Sandra blir utsatt för psykisk misshandel även senare när hon får flytta till sin pappa. 

Pappan tar från början väl hand om Sandra men börja successivt dricka mer och mer 

alkohol. Han är nästan aldrig hemma och spenderar mestadels av sin tid på krogen med 

sina kompisar. Ibland drar han även hem vänner som han dricker tillsammans med och 

som då ofta sover över i lägenheten. Sandra brukar få ringa ner till krogen och fråga om 

han kan komma hem och säga att hon är hungrig. Sandras pappa kommer nästan aldrig 

hem när Sandra ringer honom men han säger till henne att gå ner på pizzerian och 

handla något att äta som han ska betala på hemvägen. Sandras farmor är så orolig för 

Sandra och hennes matvanor att hon funderar på att anordna catering mat hem till 

lägenheten varje dag, så blir det dock inte utan Sandra får klara sig helt själv och leva på 

maten från den lokala pizzerian.   
 

Sammanfattning 

Kristina utsätts för multitype barnmisshandel, genom psykiska, fysiska och sexuella 

övergrepp, genom kränkningar både psykiska och fysiska, genom gafflar i gomen och 

pappans egengjorda tatueringar på Kristinas händer. Hon blir även utsatt för sexuella 

övergrepp genom att pappan tvingade till sig sex av henne. Kristina blir även utsatt för 

polyviktimisering då hon får bevittna sin pappa utnyttja deras gemensamma dotter 

sexuellt. Kristina har under hela sitt liv kontakt med sociala myndigheter. Socialtjänsten 

vet om att Kristina har en problematisk hemmiljö i Norge och har vetskap om Kristinas 

pappas bakgrund och dom gällande misshandel mot hennes mamma. Trots detta 

bedömer socialtjänsten det lämpligt att hon flyttar dit utan att göra en uppföljning. När 

Kristina sedan bor i Sverige hos sin pappa får socialtjänsten till sig orosanmälningar och 

misstankar från både skola och hälso- och sjukvården om Kristinas och hennes pappas 

relation, trots detta tar det lång tid innan de agerar i Kristinas ärende.  
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Elaine blir även hon utsatt för multitype barnmisshandel av sin pappa, hon får utstå både 

fysiska och icke-fysiska sexuella övergrepp genom pappans smekningar på Elaine och 

hans exponering av pornografi. Hon blir även utsatt för polyviktimisering då hon i tidig 

ålder ser sin pappa slå hennes mamma och även får se sin pappa köpa sex av 

prostituerade. Elaine har även hon kontakt med socialtjänsten i tidig ålder, först 

angående vem som ska ha vårdnaden om henne. Några år senare blir socialtjänsten 

återigen inkopplade när Elaine mamma och nya man har misstankar om att Elaines 

pappa visar pornografi för henne. Hon blir då tilldelad en kontaktman som ska närvara 

när Elaine umgås med sin pappa. Denna kontakt varar i två år därefter bedömer 

kontaktmannen att det inte längre finns någon risk att Elaine återigen ska exponeras för 

pornografi och kontakten upphör. Ingen uppföljning görs.  
 

Sandra utsätts för multitype misshandel genom både fysisk men mestadels psykisk 

misshandel. Både hennes mamma och pappa försummar henne, hon får gå hungrig och 

får utstå mammans vanföreställningar samt mammans och pappans alkoholmissbruk. 

Sandra får kontakt med socialtjänsten redan från början i sitt liv, hon blir placerad på 

barnhem en period och bedöms sedan kunna flytta tillbaka till sin mamma. 

Socialtjänsten får in flera orosanmälningar gällande Sandra, och trots att det syns på 

Sandra att hon är mager och smutsig så läggs utredningen ner, utan att socialtjänsten 

gjort ett hembesök då Sandras mamma inte velat öppna dörren för dem. Det skulle 

sedan ta lång tid innan Sandra omplacerades hos sin pappa, ingen uppföljning görs 

gällande omplaceringen.  
 

5.3 Vilka copingstrategier hos barnen är synliga i författarens 

berättelser? 

Kristina, Elaine och Sandras copingstrategier skiljer sig en del ifrån varandra. Utifrån 

deras egna utsagor om deras barndom kan man utläsa att Kristina och Elaine mestadels 

använder sig av känslofokuserad coping medan Sandra använder sig av 

problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping handlar som tidigare nämnt om att 

lära sig acceptera och omvärdera sin situation eller sitt problem genom att undvika eller 

förneka (Brattberg 2008). Alla tre förnekar till viss del det de utsätts för inför sin 
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omgivning och även allvarlighetsgraden för sig själva. Kristina och Elaine uppfattas 

uppleva att deras situationer är oföränderliga och verkar acceptera att det är såhär det 

kommer att vara. Sandra upplevs leva med ett hopp om att hennes situation kan 

förändras till det bättre bara någon upptäcker hur hon har det hemma.  

 

Till en början visar Kristina en problemfokuserad coping. Hon tar själv kontakt med 

socialtjänsten när hon bor hos sin mamma i Norge och känner att hennes hemsituation 

är ohållbar. Hon uttrycker en längtan att få flytta till sin pappa som hon inte tror är så 

ond som hennes mamma och mormor har berättat för henne. Hon ser en annan 

möjlighet för henne än att behöva bo kvar hos sin mamma och förstår att hon genom att 

gå till socialtjänsten kan förändra sin situation. När Kristina sedan flyttar till sin pappa 

och han börjar förgripa sig på henne inser Kristina att det hennes pappa utsätter henne 

för är fel och är något hon inte vill att han ska göra men hon vet också att hon inte 

kommer kunna stoppa honom eller flytta tillbaka hem till sin mamma.  

Det spelade ingen roll hur jag mådde, lärde jag mig, jag kom inte undan i alla fall. Då var 

det lika bra att lägga upp sig med en gång så man fick det avklarat och fick tillstånd att 

somna om (Hansen, Cras & Cras 2002, s.76). 

Hon har inte kontroll över vad hennes pappa gör, men hon vet vad som kommer hända 

och hon vet ungefär vid vilka situationer och tider som han kommer förgripa sig på 

henne. Hon upplever kontroll i situationen, vilket Brattberg (2008) menar är en viktigt 

del i coping. Hon utvecklar därmed en känslofokuserad coping strategi genom att lära 

sig acceptera att det är såhär hennes liv ser ut och vet att hon kan klara att hantera det 

genom sin coping. Hon skulle däremot inte ha någon som helst kontroll om 

myndigheterna skulle få reda på vad hon utsätts för, hon vet inte vart hon skulle 

placeras, om hon ska behöva flytta tillbaka till sin mamma eller vad som skulle hända 

med hennes pappa. Hennes coping tycks vara att genom att ha kontroll i sin situation 

kunna acceptera vad hon utsätts för då det är mindre läskigt än att utsattas för något hon 

inte har kontroll över och därmed inte heller har en copingstrategi för att hantera. 

Hennes coping styrs alltså även av hennes rädsla för vad som skulle hända i fall 

situationen skulle förändras och någon skulle få reda på vad hon och hennes barn utsätts 

för. Hon uttrycker stor rädsla för att socialtjänsten ska ta hennes barn i fall de får 
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vetskap om att barnens pappa även är deras farfar. Hon uttrycker rädsla för att 

myndigheter och hennes omgivning ska lägga skulden på henne, tro att hon har varit 

med på det eftersom hon inte sagt något tidigare. Hon skuldbelägger sig själv för det 

som hänt henne och hennes barn och vill inte förlora kontrollen i sin situation, där hon 

trots allt hon utsätts för får ha sina älskade barn hos sig. 

Elaines coping som görs synlig är att hon skuldbelägger sig själv för vad hon utsätts för, 

detta till stor del eftersom hennes pappa talar om för henne att det är hon som vill att 

han ska ta på henne och visa henne pornografiska filmer och tidningar. Elaines pappa 

uppger till Elaine att det är hon som vill åka och hälsa på de prostituerade på 

Malmskillnadsgatan. Hon tror att det hon utsätts för är hennes fel, att hon har lockat sin 

pappa till det han gör.  

Alltså, Elaine var mörkrädd och ville sova med mig. Det var hon skulle sova med mig 

varje jädra kväll, det var inte mitt fel /.../ Elaine envisades med att sova hos sin pappa. 

(Eksvärd 2016, s.137) 

Så förklarar Elaines pappa anledningen till att han och Elaine delar säng när Elaine 

råkar försäga sig framför sin kontaktperson. 

Elaine använder sig av en undvikande coping där hon inte berättar för någon eller gör 

synligt utåt vad hon utsätts för hemma hos sin pappa då hon inte vill exponeras 

ytterligare för de skamkänslor hon känner. Hon undviker därmed att tänka på eller 

försöka förstå vad det är hon utsätts för och försöker istället lära sig att acceptera sin 

situation då hon anser den vara oföränderlig. Hennes coping styrs även av hennes 

rädsla, det är enklare att acceptera och undvika att konfrontera situationen än att berätta 

vad hon utsätts för då hon inte vet vad som skulle hända med varken henne eller hennes 

pappa, som hon trots allt uttrycker att hon älskar.  

Sandra har en problemfokuserad coping. Enligt Brattberg (2008) arbetar en människa 

med en problemfokuserad coping målinriktat med att försöka lösa sitt problem eller tar 

sig ur den oönskade situationen. En individ använder sig av problemfokuserad coping, 

koncentrerar hen sig på att lösa eller förändra sin situation till en mer önskad. Sandra 

försöker i den mån hon kan att ta hand om sin mamma, städa, tvätta och få i sig mat för 
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att göra situationen hemma lättare. Sandra styrs dock även hon av sin rädsla då hon trots 

att hon har en problemfokuserad coping väljer att inte berätta vad hon utsätts för, hon är 

rädd för att inte bli trodd då hon tidigare anklagats för att ha livlig fantasi. Hon uppger 

inte att hon känner skuld eller skam för sin hemsituation då hon förstod att hennes 

mamma var sjuk men hon uttrycker tvivel på att socialtjänsten ska tro henne. Hon är 

rädd för hur hennes mamma ska klara sig utan henne om hon flyttar och hon vill därför 

inte själv ta kontakt med socialtjänsten.  

Jag pratade aldrig med någon om det här, fast jag sprang mycket hos skolsköterskan. Jag 

gick dit minst en gång i veckan med diffusa symtom som halsont, huvudvärk, och magont 

men jag sa aldrig någonting om min livssituation. Det skulle hållas hemligt till varje pris. 

Bara att få sitta inne hos skolsköterskan gav mig lite lugn och ro och så pysslade hon om 

mig lite. Det behövde jag. (Gustafsson 2016, s.122) 

Då Sandra inte fick den uppmärksamhet och närhet hemifrån som ett barn behöver, 

hittade hon andra lösningar för att få vuxenkontakt när hon var i skolan, vilket också 

visar att hon har en problemfokuserad copingstrategi.  

Sandra fortsätter sedan med samma problemfokuserade coping när hon flyttas till sin 

pappa, då den visat sig vara effektiv för henne och har gjort så att hon kan hantera sin 

situation. 

 

5.4 Vad har barnens copingstrategier haft för betydelse för deras 

relation till myndigheter?  

Alla tre barnens copingstrategier har haft betydelse för  deras kontakt med myndigheter. 

Myndigheter har trots att de har haft viss vetskap om vad som pågår i barnens hem, inte 

kunnat eller låtit bli att agera för att förbättra barnens situation. Utredningar har lagts 

ner eller inte följts upp i alla tre ärendena. För att göra en ordentlig utredning kring 

misstanke om ett barn far illa krävs det att socialtjänsten samlar in så mycket 

information som möjligt om barnens situation för att kunna besluta en eventuell och i så 

fall lämplig insats (Linell 2015). Att genomföra en sådan utredning försvåras när de 

inblandade inte vill eller vågar delta. Barnen har genom sina copingstrategier byggt upp 
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ett försvar gentemot omvärlden där de inte vill släppa in någon utomstående innanför 

sina försvarsmurar. Myndighetspersonerna i de här tre berättelserna har i vår mening 

misslyckats med sin kontakt med barnen och har inte förstått att barnens 

copingstrategier även syns i samtal mellan barn, föräldrar och myndighetsperson. 

Barnens copingstrategier anser vi görs tydliga och har en stor betydelse för kontakten 

med myndigheter och att vikten därför är stor av att veta hur de görs synliga och hur 

coping fungerar och hur man kan arbeta med det. 

 

6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och analysen kopplat till de slutsatser vi dragit av vår 

studie, för att belysa våra tolkningar av barnens copingstrategier och hur dessa har haft 

betydelse i kontakten med myndigheter. Detta för att knyta ihop resultatet och analysen 

kopplat till våra frågeställnigar och hur vår uppsats besvarar dessa.  

 

6.1 Myndigheters ansvar 

Resultatet har visat sig stämma överens med det tidigare forskning visat, nämligen att 

barnmisshandel är ett socialt problem med ett stort mörkertal och att barnen som blir 

utsatta ofta väljer att inte prata om sin situation. De självbiografier vi har studerat har 

alla visat på barn som levt i extremt utsatta förhållanden med multitype barnmisshandel 

med fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp, men även 

polyviktimisering. I alla självbiografierna har myndigheter varit inkopplade på ett eller 

annat sätt, i många av fallen är det föräldrarnas stormiga relation som är anledning till 

att myndigheter blir inkopplade från början. I Kristinas och Elaines fall så misshandlas 

deras mammor av deras pappor vilket kommer till myndigheternas kännedom. Som 

läsare och med insikt i barnens perspektiv blir det väldigt svårt att se hur myndigheterna 

har missat att ingripa i tid i alla tre berättelserna som beskrivs. Det finns många 

misstankar från myndigheterna som de av olika anledningar inte följer upp eller utreder 

vidare. Kristinas berättelse innehåller för läsaren många uppenbara saker som borde 

oroat myndigheter i en högre grad än vad de faktiskt gjorde eller vad Krisitna har 

uppfattat att det gjorde. Det första är att Kristina slutar gå i skolan och inte har någon 
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fungerande hemundervisning (skolplikt), det andra är att Kristina har sin pappas namn 

och kärleksförklaringar till honom intatuerat på sina händer, det tredje och allvarligaste 

är att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården misstänker att Kristinas barn är 

resultatet av incest. Att sådana misstankar inte utreds vidare får anses vara extremt 

anmärkningsvärt. Trots denna ovanstående kritik så kan vi som sagt se att myndigheter 

har varit inkopplade i alla fallen och haft en oro för barnen En oro som blivit svår att 

utreda vidare då barnen och deras föräldrar av olika anledningar inte medverkat i 

utredningar och att barnen inte velat prata om sina situationer. Vår slutsats blir således 

att barnen har använt sig av copingstrategier och att dessa har haft betydelse för 

relationen till myndighetspersoner då barnen valt att avskärma sig och inte berätta om 

sin situation. Det är svårt att analysera denna tystnad från barnen utan att få det att 

framstå som att barnen skuldbeläggs men det är självklart inte skuldbeläggande av 

barnen som är tanken. Tanken är snarare att belysa de copingstrategier som barn 

använder och som socialarbetare och andra myndighetspersoner behöver vara 

uppmärksamma på i sitt arbete med utsatta barn.  

 

6.2 Hur kan vi använda den kunskap vi får genom vår studie i dagens 

sociala arbete? 

Genom att få kunskap om de vanligaste copingstrategierna och beteenden hos utsatta 

barn möjliggör studien att socialtjänst och andra myndigheter tydligare och tidigare kan 

se tecken på att barn far illa. Myndigheter har på olika sätt och i olika grader ingripit, 

mycket kritik kan riktas mot deras sätt att hantera barnens situationer och det går inte att 

bortse från att det har funnits tydliga tecken och misstankar om barnmisshandel i alla tre 

fallen. Då copingstrategier är något inbyggt och som utvecklas för att hantera 

prövningar i livet, som barn eller som vuxen så är det väldigt naturligt för en individ att 

använda sig av olika strategier i olika utsatta situationer. Copingstrategierna har i 

självbiografierna använts på ett omedvetet sätt, det vill säga att barnen inte medvetet 

tänker att de ska använda sig av en speciell strategi för att hantera en specifik situation. 

Detta är något vi uttolkat av berättelserna genom våra olika läsningar av 

självbiografierna samt vår utveckling av läsmanualen. Att se barn som egna individer 
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med behov av kontroll över sin situation och en rädsla för att förlora kontrollen blir 

således en viktig aspekt att ha i åtanke för de socialarbetare som möter barn i utsatta 

situationer.  
 

Med ovanstående sagt vill med största vikt påpeka att majoriteten av de socialarbetare 

och andra myndighetspersoner, ser barnen i deras utsatta situationer. Vi anser dock att 

socialt arbete med barn i mångt och mycket handlar om att aldrig sluta lära sig om 

mänskliga beteenden i olika situationer och därför anser vi att vår studie kan vara till 

hjälp för både myndighetspersoner och barn i framtiden. Genom att myndighetspersoner 

skaffar sig kunskap om dessa copingstrategier kunna ta sig igenom barnens 

försvarsmurar i ett tidigare stadie för att undvika att barnen utsätts för misshandel.  
 

7 Slutdiskussion 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera vad vår studie väckt för ytterligare frågor och 

förslag på vidare forskning. Vi har under arbetets gång med studien upptäckt en del 

brister med vårt val av metod och teori för att utföra vår studie vilket kommet att 

diskuteras under en egen rubrik. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vår studie har gett upphov till många intressanta tankegångar och frågor, framförallt vill 

vi i nästa steg följa upp vår studie med socialtjänstens upplevelser av hur barn använder 

sig av copingstrategier. Det skulle vara intressant att se om socialtjänster i Sverige talar 

aktivt om barns copingstrategier och om det finns speciella handlingsplaner för hur 

socialsekreterare ser dessa och hanterar copingstrategier i mötet med utsatta barn.   

 

7.2 Brister med metod och teori 

Att använda oss av självbiografier har på många sätt underlättat vår forskning då vi som 

tidigare nämnt inte avsåg att intervjua barn som blivit utsatta för misshandel. Dock kan 

det riktas kritik mot vårt val av att analysera självbiografier. Några av dessa kritiska 
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aspekter har vi tagit upp under metodavsnittet. Vidare kan vi dock även se att 

självbiografierna endast har information från författarna (barnen) själva och även om de 

har viss dokumentation från myndigheter och hälso- och sjukvården så finns det med all 

säkerhet aspekter och handlingar de inte har fått ta del av eller av olika anledningar valt 

att inte ha med i sina berättelser. Även om det är barnens copingstrategier vi velat 

undersöka så skulle vi med vår nya kunskap, kunnat intervjua exempelvis 

socialsekreterare. Frågor har väckts under studiens gång och att vi inte kunnat ställa 

följdfrågor som hade kunnat vara relevanta för vår forskning har på så vis varit en brist i 

vår undersökning.  

Angående vår teori i samband med vårt valda material så finns det såklart en brist då 

självbiografierna från början inte behandlar just ämnet coping. Att det sedan är våra 

tolkningar utifrån den hermeneutiska spiralen som gett oss vårt resultat och inte barnen 

som själva uttryckligen beskriver att de använder sig av copingstrategier är även det en 

brist gällande vår teori. Vi känner dock en tillförlitlighet till vår nya kunskap som vi fått 

fram genom den hermeneutiska spiralen och anser att vårt resultat ger en relevant bild 

av det forskningsproblem vi valt att studera. 
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Bilaga 1 
 

Läsmanual 
 

Allmänt 
 Både Caroline och Linnea provläser varje enskild bok, läs dem sedan igen noggrant 

utefter läsmanualen. Markera och stryk under viktiga aspekter i böckerna. Diskutera 

sedan böckerna med varandra efter varje läsning.  
 

Läs varje bok enskilt 

   Jämför dem 

• Vad för typ av misshandel beskriver huvudpersonen? Fysiskt, psykiskt och/eller 

sexuellt.  

• När börjar misshandeln och hur har har den förändrats över tid?  
 

Läs böckerna med fokus på myndigheter 

   Jämför dem 

• Vilka myndigheter? Socialtjänst, Polis, Skola (Hälso-sjukvård). 

•  Hur uppstår kontakten? Huvudpersonen, närstående, andra vuxna (både 

myndighetspersoner samt privatpersoner). 

• Hur ser relationerna ut över tid? Ökar/Minskar? 
 

Läs böckerna för att förstå myndighetskontakter 

   Jämför dem 

      -     Myndigheters ingripande eller inte ingripande. 

• Hur har de myndigheter som varit aktuella agerat? 

• Kunde myndigheter ha agerat annorlunda utefter vad huvudpersonerna har 

uttryckt för upplevelser? 

• Hur kan vi använda den information vi samlar in i dagens sociala arbete? 
 

Läs böckerna utifrån copingstrategier 

   Jämför dem 

• Vilka copingstrategier tolkar vi som läsare att författarna använder sig av? 
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• Hur gör sig copingstrategierna synliga för läsaren? 

• Kan vi se att barnens copingstrategier har påverkat relationen med de sociala 

myndigheterna? 



  
 

 
 



  
 

 
 

 


