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Styrelsen för föreningen Jourtelefonen för barn och ungdom avger följande 
verksamhetsberättelse för år 1989: 

Föreningens organisation. 

Vid årsmötet den 8 februari valdes en styrelse, som kom att bestå av 
Gunilla Svedström (ordförande), Anders Johansson (kassör), Ann-Mari ~Fors
berg (sekreterare), Stefan Weinholz (vice ordförande), Erik Melinder (leda 
mot) samt BO. 
Den 14 september valdes Agnetha Magnusson-Hellkvist till ledamot i stället 
för Erik Melinder, som tyvärr av tidsbrist måste avgå. 
Föreningens referensgrupp i Barnombudsmannaarbetet (där socialnämnden re
presenteras av två ledamöter och barnhälsovården av en) har bestått av 
Gunilla Svedström och Erik Melinder (fr.o.m. 14/9 Agnetha M-H). 
Styrelsen har under året hållit 11 sammanträdet. Föreningen haft 9 medlems
möten och ett årsmöte. Referensgruppen har sammanträtt tre gånger. 

Jourverksamheten. 

Till höststarten ändrades jourtelefonens öppettider från måndagar och tors
dagar 15-18 till måndagar 18-22 och torsdagar 15-18. Anledningen var att 
ge de, som inte hinner ringa tidigare, chansen (t.ex. vuxna) . 
Under sommaren (26/6-7/8) hade vi öppet endast måndagar.Samtidigt var vi 
11 sommarvikarie åt BO , telefonsvararen hänvisade då till måndagstiden. 
Jourtelefonen har under året bytt namn till BO:s jourtelefon. 
Telefonsamtalen har till större delen haft samma karaktär som tidigare, men 
idag är det övervägande pojkar som ringer. Ett ökat antal vuxna har ringt. 
Mobbning är fortfarande det övervägande problemet. Det genomsnittliga anta
let samtal är 1,5 påringning per jourtillfälle. Medelåldern är 13 år och 
spridningen 9-17 år. 
Egentligen har samtalen ökat i antal, då BO även svarar i jourtelefonen när 
de har möjlighet. Slutsatsen vi har dragit är att man ringer när man har 
problem och inte på utsatta tider. På årsmötet skall vi ta upp till disku
ssion huruvida vi skulle kunna omdisponera vår verksamhet och bättre ta 
tillvara på våra resurser och ideella intresse. 
Ett par medlemmar ur jourtelefonen har varit på ett möte med alla jourtele
foner i Uppsala, som U:a Kommun sammankallade. 
Vid ett flertal tillfällen har även våra medlemmar vikarierat för BO. 

Information. 

Under året har vi gett ut nya foldrar och affischer. Alla skolelever har 
fått ett fickschema med information om oss och BO. Under två veckor i höst 
har vi haft reklam i kommunens bussar. En lyktstolpsreklam i början av det
ta år är planerad. 
BO har informerat om vår verksamhet i skolorna, och har även i sina övriga 
framträdanden framhållit jourtelefonens verksamhet. 
Vi har haft pluggar i UNT och reklam i lokalradion. Televerket däremot full 
gjorde ej sina åligganden i ett löfte om marknadsföring~ 
Medlemmar ur jourtelefonen har deltagit i "Vuxna på sta 1 nu vid flera till
fällen. 
Vid skolavslutningen i våras hade vi tillsammans med BO en husvagn vid 
Studenternas. 



Den 16 mars bjöd BO och jourtelefonen in skolvärdarna till en träff i 
BO-lokalen . Vi info rmerade då om vår verksamhet, och en intres sant och 
givande diskussion tog vid efteråt. 

Utbildning . 

Den 8 januari var vi på studiedag hos psykolog Margareta Berggren i Stock
holm. 
Ett flertal medlemmar var på en Rädda Barnen-dag den 7 september. 
En ny studiedag hos Margareta Berggren var planerad till hösten, men den 
blev uppskjuten till den 27 januari . 
Anledningen till att vi ej har haft någon utbildning under hösten, som var 
planerat,är att vi hoppas på en för oss skräddarsydd utbildning i samtals 
metodik. Den skall hållas av Gunnel Olsson från S:t Lukasstiftelsen, och i 
så fall bli av under våren. 
Då gruppen består av personer med erfarenhet från olika verksamheter med 
barn och ungdom och som därmed har ett stort kunnande, har vi automatiskt 
givit varandra utbildning under våra samtalsdiskussioner. Även BO bistår 
oss med sin idag gedigna erfarenhet och kompetens. 
I anslutning till ett medlemsrnöte under hösten hade vi datautbildning. 
En utbildningsgrupp är tillsatt, som skall utarbeta ett förslag till ut
bildning och stimulans av nya medlemmar. Detta skall presenteras vid års
mötet. 

Slutord. 

Föreningen Jourtelefonen bedriver en mycket angelägen verksamhet; detta 
är föreningens medlemmar helt överens och övertygade om. 
Belastningen på styrelsen har ökat i och med att vi är arbetsgivare åt 
BO, med allt vad det innebär med löneförhandlingar etc. Men detta har ock
så bidragit till att arbetet har blivit än mer stimulerande. 
Föreningen har tillsatt en 11 framtidsgrupp 11

, som har utarbetat förslag till 
föreningens fortsatta arbete. Detta skall utgöra en grund för en förhopp 
ningsvis givande diskussion vid årsmötet. 

Uppsala i januari 1990. 

{i,u,u--Ctl etvi ~ ut{Je.,,(fd_. 
Ann -Mari Forsberg C7 

a-mf1990 
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GE TID 

JOURTELEFONEN FÖR BARN CCH UNGOOM 

Här följer några . minnesanteckningar från våra möten med Marga.r:=ta./ 0 
· ·· 

Berggren. Kål:lske _kan detta vara ett stöd för dig när du sitter--r 

jourtelefonen. 

NÄR DET RINGER •• •• • 

. 1. Ge den som ringer tid i början att känna sig för vem du är. 

Ställ några frågor som inte är laddade att besvara. Då visar du 

vem du är, hur du låter och att du är intresserad av just honom/ 

henne just nu. 

TA ALLT 2. T.a allt på allvar.-Om personen är orättvist behandlad eller ser 

PA ALLVAR någon helt i svart - tro på honom/henne, visa att du förstår. 

ATT FIXA 

•-~ AT 

NAGON 

Sedan kan du fråga om det alltid har varit så,om de någon gång 

har det bra tillsammans och om han/hon skulle vilja ha det annor

lunda med den andre osv. 

3. Prestationsångest-att fixa det för den som ringer.Tänk på att det 

bra att bara lyssna!' Lyssna och uppmuntra personen att prata. 

Att prata är en del av bearbetningen. Du kan inte fixa personens 

liv, men ert samtal kan vari början till något ..• 
4 ' 

11 När du säger det här får jag fantasier om att du ...... . 

Stämmer det för dig? 11 

. Om nej-godtaidet . . Pers_onen kanske inte· var mogen för din tolk

ning eller också kan. :9-in tolkning vara helt f eL 

När man hör att någon låter ledsen tex. är det bra: att komma med 

ett påstående att rran märker det i stället för att fråga om han/hon 

är ledsen"".' då kan den som ringer förneka det och därmed är vägen stängd. 



DIN FÖRSTA 4. Din första reaktion på ett samtal - vad väcker det för tankar 

K.€AKT\ otJ hos Dig?'. 

Du hör ett; budskap. Det väcker en känsla. Oftast stärrmer den 

känslan rred hur den som ringer har det. Lita på din intuition! 

Syftet med samtalet är att få den som ringer att klä sitt problem 

i ord. Bolla dina tankar tillbaka till den som ringer. 

Säg t. ex. så här : 

"Vad händer med dig,när du berättar det här för mig?" 

11 När jag hör dig- ~ätta det här så känns det så här för mig •• • " 

"Har du tänkt på det här •••• ?" 

" · Har du berättat det här för någon annan?" 

"Känner du någon annan som ... ?" 

"Hur ser det ut runt omkring dig just nu?" 

"Vad vill du göra för att det ska bli annorlunda?" 

OBS! Undvik att ~råga VARFÖR? Det kan väcka skuldkänslor. 

Det är bättre med öppna frågor ( T .ex. När •• Var •• Hur •• ) 

så att alla svar är möjliga. 

LÄKNINGEN SKER NÄR PERSONEN' SOM RINGER SÄTTER ORD PA DET Sa.i ÄR 

SVART,-DE ORD SOM AA VIKTIGA-, CCH FORMULERAR SINA 03NA FÖRSLAG! 

I. och, med att någon sätter ord på sitt problem har han/hon gjort 

sig av med 90% av det. Detta måste ske i rröte med någon t.ex. i 

jourtelefonen. 

NU-DA-SEN 5. Prata i nuet! Hur är. det NU -iTen ha DAET med. " Hur är det nu?" 

"Har det varit s.å här länge?" Om personen inte klarar av att 

göra det nu ( t.ex. prata med niarrrra osv ) Säg: " Vad skulle du 

be.-iöva för att: klara de"t:?" Det är viktigt att ge den som ringer 
·. sen·-

·.en förhoppning om att han/hon kamrer att klara det.;;·( -· 

\-

.·: -· - _:;•-;• .... 

• J 





MOBBNING 

\ 

TEKNIK 

6. När det gäller mobbning, handlar det alltid om att den 

mobbade är otydlig. Om en person vågar stanna i mobbnings

situationen och reagera, blir han/hon tydlig för mobbaren 

och ~obbningen komrrer att avta. Det handlar om mobbarens 

projicering av .sin egen aggressivitet och irritation. 

I samtal med en person som är mobbad är det därför viktigt 

att få den personen att bli tydlig. Man bygger upp ett nät

verk per telefon. T.ex. "Finns det någon på skolgården som 

inte mobbar?" - "Berätta för mig hur det ser ut när du blir 

mobbad. Vilka finns där? Vad gör 

~ dig?" På så sätt får(den mobbade 

du då? Vad säger dom till 

personen att gå in i sin 

utsatta situation. "Om du är Pelle (mobbaren) och tittar 

på Kalle ( som ringer till jourtel) - Vad ser du då?" Man 

får Kalle-att se på sig själv. Man klär situationen i bilder. 

7. Det är inte en slump att de som ringer1 ringer. Det är heller 

inte en slump att de använder de ord de gör. Den som ringer 

vill någonting. Om vi inte är så allvarliga kan vi ta det 

för vad det är 

Ibland kan vi behöva använda oss av en viss teknik,då man letar 

efter en persons motpol: 

Till den tyste: "Vad har du gjort av din höga röst?" 

Till den mobbade: Il När rrobbar du själv?" 

Till den aggressive:" När är du själv ledsen?" 

När man känner sig lurad: "Jag är inte riktigt säker på att 

det du berättar är ...• " 

När någon har svårt att få fram orden:" Du är tyst. Är det 

s"årt för dig?" 

LITA PA DIN INTUITION CCH GA UT MED DET SOM FEED-BACK TILL 

DEN SOM RINGER! 



SVARA SAM

TAL 

1 SLUTET 

SAMTAL 

8. Svåra samtal-som man inte kan klara av på egen ha11d . 

Det kan röra sig om sexuella övergrepp, incest_, miss

handel. Då är det viktigt att ge rådgivning, t.ex 

kolla upp om det finns något nåtverk,dvs. någon eller 

några i personens omgivning som han/hon har förtroende 

för och som han/hon skulle våga berätta om det hemska 

för. Om inte-hänvisa vidare till de som bäst kan ta ha~d 

om det här. Om man ska hänvisa ska man kunna numret 

och veta vilken person som man hänvisar till. Då ska det 

vara ett behandlingsärende . 

9. I slutet av alla samtal: 

Aterknyt till inledningsfrasen. Säg t.ex: 

"Hur känns det nu när du har pratat med mig?" 

"Hur är det för dig just nu när du pratar med mig?" 

"Är det något mer du ville ha sagt?" 

DET MÄNNISKOR BEHÖVER ÄR ATT BLI SEDDA CX:H HÖRDA SADANA 

SOM DE VERKLIGEN ÄR. 

e.u. -Ann-Margret Grzechnik 

-dec-89 

Utbildningsgruppen. 


