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VERKSAl"lHETSBERÅTTELSE FÖR BARNOl"lBUDSl"lANNEN 
I UPPSALA UNDER VERKSAMHETSÅRET 1990. 

När Uppsala kommun inrättade en BO tjänst 1 apr 19BB blev denna 
verksamhet den första i" sitt s 1 ag i Sverige. 
Detta ansvarsfulla pionjärarbete blev för oss en utmaning och stimulerade 
oss t i11 att pröva de ideer vi hade om hur barn och ungdomer kan få det 
bättre i vår kommun. 
Att bygga upp en helt ny verksamhet är utvecklande, roligt och arbetssamt. 
Våra arnbit i oner har he 1 a tiden varit t1ögt stä 11 da och vi IH=ir kunnat 
genomföra dessa i nästan alla delar. 
Det finns många arbetsområden för Barnombudsmannen och tack vare att 
vi inte är en myndighet har vi kunnat genomföra våra projekt neutralt och 
utan att hamna i 1 oja 1 itetskonfl i kt. 
vår erfarenhet är också att just tack vare denna icke myndigl"letsanknutna 
verksamtrnt, så är det f1 e·r som vågar ta kontakt utan att "ri sk era" något 
och genom detta så når vi många som annars aldrig skulle söka hjälp. 

Den 1 aug - 90. utökades BO med O ,5 tjänst. 
80's verksamt·,etsomfattning ~,ade ökat markant under första t1alvåret och 
en p 1 aneri ng av BO's medverkan i det t i 11 tänkta nattcaf eet p 1 anerades. 
Dessa två faktorer låg till grund för utökningen. 

Barnombudsmannens huvudsakliga verksarn~1et inriktar sig på barn och 
ungdomar och vuxna som behöver stöd och hjälp och råd. Kontakten sker 
mestt1dels per telefon men även via personliga besök. 
Förutom stödverksarnt1eten bedrivs även utrednings-informations- oct, 
utvecklings-arbete sorn rör barn och ungdomars behov och intressen. 

övervä9ande delen av samtalen handlar om den ensamhet och utsatthet 
som manga barn och ungdomar känner i skolan, hemma, bland kamrater mm. 
Många känner sig besvikne på vuxenvärlden som inte ställer upp, inte har 
tid och att ingen fattar eller ens ser om man fI]år dåligt eller att men inte 
"bryr sig". 
Oroväckande många, både barn ungdomar och vuxna, har ingen att preta rned 
och för många är det första gången rnan pratar om sitt prob 1 ern. 

Ett stort antal samtal och besök handlar om det våld man känner sig utsatt 
för. Det är både barn, ungdomar och vuxna som uttrycker denna oro. 
Föräldrar är orol iga för att deras barn ska råka illa ut. En del ungdomar er 
utsatta för hot och känner sig rädda att gå ner till city på kvällarna. 
Många ssrntal handlar om oro, rädsla och uppgivenhet inför skoldagen 
eftersom man är utsatt för mobbning, men att inget eller lite görs f ör att 
stoppa det ta. 



vårdnadstvister där barnet kornmer i kläm oct·1 inte känner stg 1 yssnade på. 
Här har vi agerat som barnens språkrör och redovisat deras tankar och 
känslor (se ovan). . 
Ensamhet i familjen, i skolan och på fritiden. Man har inga kamrater och 
ingen vuxen att vända sig till. Detta problem är mycket vanligt och Mr 
finns många av de barn och ungdomar som inte är synliga i sko 1 an ocJ1 som 
därför sällan får hjälp. 
Frå~or om sex oct1 samlevnad. Här finns också en del obcena samtal. 
Tonarskri ser vid separationer och andrn utlösande f af<torer e 11 er 1 i vskri ser. 
f"lisshandel av både fysisk och psykisk art sc1mt ser;uella övergrepp 
Utvisningshotade flyktingbarn och ungdomar. 

Anonymitet 
Ca 90 % av barn och ungdomar och ca 1 O :~ av de vuxna val de att varn 
anonyma vid den första kon.takten. 

Andro vuxna. 
Rådgivning g811 ande bekantas e 11 er grannars prob l ern kring sina barn. 
Fr8gor från yrkesgrupper och andra med frågor om material och liknande. 
Han dl edni ng av f örsk·o l epersona l och lärare 

Olika yrkesgrupper som sökt BO: Personal från BUP, skolledare, lärare, 
förskollärare .. skolsköterskor, psykologer, kuratorer etc. 

Ett antal samtal från andra kommuner som har funderingar på att inrätta 
en Barnombudsman. 

Utåtriktonde verksamhet. 

-Ett stort antal föreläsninqar, under rubriken "Barns behov a'v' vw<na", för 
personal inom barnomsorg och skola samt föräldrar. 
- information om BO's verksamhet för personal och föräldrnr i förskolan 
oct·1 skolan samt för elever på qrundskolan. 
-ett omfattande arbete mot ~ald och mobbning på skolor som haft dessa 
problem men inte kunnat hantera detta tillfredsställande. 
- studiebesök på olika platser som berör var verksamhet. 
-möten med andra yrkespersoner 
- deltagit i ett f1 erte 1 loks l radio- ocr1 TV- program 
- 1jeltagit i nattvandringarna i "Vuxna på stan." 
-besök av ungdomsminister tvlargot V•/allström för information om BO. 
-under höst.terminen har BO besökt ett stort irntal åk 7 för att inf orrnera 
om vår verksamhet. Under resten av läsåret besöker vi resten så att vid 
vårterminens slut har samtliga åk 7 fatt personligt besök av 60. 



Te 1 ef onsvernren 
Det har också visat att många ringer även pe helgerna. Dessa påringningar 
är ibland av mycket allvarlig karaktär men också fejkade problem. Ett stort 
antal inspelningar på telefonsvararen har handlat om sex ibland av mycket 
grov art. Andrn samtal har klagat på att vi inte svarat fast man behövt 
prata. 

1"1arknadsf öring 
Alla elever i grundskolan har fått varsitt sc:t-,ema med kort info orn BO, 
både i början av höstt terminen och vårterminen. Detta har visat sig vara 
mycket effektivt oc~1 många t-,ar fått en ·puff' att ta kontakt. 
I nov hade vi en omfattande annonsering i Uppsalas bussar i form av sk 
strearners och i början av året en ef f i schkarnpan j på st edens 1 yktsto I par 

Projektarbeten 

-Fortsatta arbeten med nattcaf eet. Ombyggnad av gamla Grandbi ogrnf en heir 
fortskridit under året. BO har följt verksamheten och har också deltegit i 
ett byggmöte. Då verksamheten väl kommer igång (många bud har 
förekommit om tid för i gångsättandet, det senaste är nu efter påsk) ska 11 
BO deltaga nsgra timmar i veckan. 
-arbetet med att tå frnrn kontaktpersoner på sf(olorna som informerar om 
fören i ngsverksarnt-,eter har resulterat i att de f1 esta sko 1 or nu t-,er en 
kontaktrnan som ansvarar för info om föreningslivet i bostadsområdet. 
-fort satt arbete med Rädda Barnen för att steirta vänf amil j er t i 11 
fl~ktingar. 
-pabörjat arbete kring handledning om våld och mobbning. Omfattande 
information om mobbning på skolor. Direkt arbete på skolan för stt stoppa 
akuts mobbningssitustioner trnr varit en vanlig uppgift för BO. 
-arbetet kring ett förslag om ett sk videogramråd (arbetsnamn) i syfte att 
arbeta för en kvslitetsi-iöjning av videogram t,ar fortsatt under året. Ett red 
har bildats och haft regelbundna träffar under året. Råc;let Ilar som 
ordförande Britt Olausson och sekr Per Davidsson och höft represententer 
från skola, videobranct,, kultur, fritid. ungdomar och BO. 
-förskolegrupp bildad för att hitta en mo,jell sorn, dels arbetar 
förebyggande i förskolan, dels t·1i ttar de resurser och de samarbetspartners 
som behövs för de barn som far illa i förskoleåldern. 
-arbete för förbi:ittrn rnottagandet av flyktingbarn ocr, deras föräl drar 
genorn: a) möten med förskollärare på öppna förskolan för utbyten ev 
erfarenheter av arbete med f1 ykt i ngf ami l j er som kommer t i 11 öppna 
förskolan samt t1ur man kan utveckla metoder för att n8 de som ännu inte 
sökt sig till verksamheten b) verka för att ett cenralt beläget 
mot tagni ngshern öppnas. 



-bildande av en 'tjejgrupp·, bestående av fyra iranska flickor som sökt BIJ. 
Ett samarbete med socialskreternre i G:a Uppsala ungdomsgrupp. Gruppen· 
träffas en gång var fjortonde dag för olH(a aktiviteter och samtal. 
Projektet fort sätter fram till sommaren -91. 
- arbetat för att en Söndagsf örälderförening skall starta i Uppsala i syfte 
att stödja de föräldrar som inte tuir vårdnaden orn sina barn genom att man 
får träffa andra i samrna situation. 
-deltagit i Uppsalas barnkulturgrupp vars mål bl a är att tydliggöra det 
kulturutbud som finns för barn och ungdomar i Uppsala. 

PLANERADE PROJEKT. . 
- Uppf ö 1 j ni ng av pro j.ektet 'Mottagandet av f1 ykt i ngbarn i Uppsala·, en 
kartläggning som gjordes av BO -B8/B9. 
-uppmärksamma de barn som lever i hem ,jär modern rnisshandl BS 

-uppmärksamma barn till föräldrar med uttalade psykiska problern. 

SLUTORD 

Alltför många barn och ungdomar far i 11 a i.dag. r1ånga av dessa 
uppmärksammas inte alls eller otillräckligt. 
Barnombudsmannens viktigaste arbete ar att hjälpa och stödja de barn och 
ungdomar som_ kontaktat oss genom: 
att fe de svikna barnen och ungdomarna att börja känna t i1l tro till ,je vuxna 
att ge de ensamma och utstötta hopp, 
att ge dern styrka att kunna förändra en· situation, 
att se varje individ som en fullvärdiq människa, 

0 ~ 

att ta alla problem pa allvar och: 

att tillsammans med föröldror och ondrn vuxna nrbeta för ott så 
många barn och ungdomar som möjHgt får växa upp i trygghet, 
solidaritet och respekt. 

Gunilla Höistad 



STATISIK 1990 

Telef onsamtol 

Stöd & rådgi vn Info och upplysn Förfråg. om BO' s 

rnedverken 

Flickor 84 

Pojkar 39 
Förälder, Kv 68 

Förälder, Man 27 
Vrkespers 60 

övriga 12 

Totalt: 

Stöd- och redgivningssamtalsamtal: 

Info och upplysn. 

61 

287 st 

64 st 

87 

2 

önskan orn Bo's rnedv vid föreläsningar, studiedagar, möten etc: B9 st 

Upprepade kontakter som även lett t i 11 myndigheter: 

"Bussamtal", "Kommit fel"-paringningar: 
0 

Luren pa 
Obcena samtal 

35 st 

· 84 st. 
84 st 
24 st 

Antal personer som enstaka eller upprepade gånger besökt BO: 
Vanligaste åldergruppen kontaktsökande_ unga: 10 - 15 år. 

50 st 

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

Besök pe skolor med info om BO, mobbning, vål,j, video. )Ett flertal klesser 
besöktes vid varje skola): 29 st 
Studiedagar för barnomsorgs- och skolpersonal: 1 O st 
Före läsningar för persone l, f örä 1 drar mm: 12 st 

Totalt antal besök i den utåtriktade verksam~1eten: 51 st. 


