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RAPPORT FRAN BARNOMBUDSMANNEN I UPPSALA 
VERKSAMHETSÅRET 1992. 

INLEDNING 

Barnombudsmannen i Uppsala (BO) är inte någon myndighet. Sedan 1 
april 1988 är tre personer anställda av föreningen Jourtelefonen för Barn 
och Ungdom, som får föreningsbidrag från kommunen. Denna verksamhet 
blev och är fortfarande den första i sitt slag i Sverige. 

Eftersom BO inte är en myndighet är det många som vågar ta kontakt, som 
annars aldrig skulle ha sökt hjalp. De flesta som ringer är anonyma och kan 
ringa för ·att bara prata·. Därför har vi också kunnat hjälpa många innan 
problemen blivit for stora. 
Vårt arbete kan framst karaktariseras som förebyggande . 

Barnombudsmannens huvudsakliga verksamhet riktar sig till barn, 
ungdomar men också vuxna som behöver stöd, hjälp och råd. Kontakten 
sker mestadels per telefon men även via personliga besök. Förutom 
stödverksamheten bedrivs utrednings-, informations- och utvecklings
arbeten som rör barns och ungdomars behov och intressen. 
1 vårt arbete med barn och ungdomar har vi många gånger haft stod av 
och hanvisat till FN-konventionen om barns rättigheter. 

Ett flertal samtal till barnombudsmannen handlar om den ensamhet och 
utsatthet som många barn och ungdomar känner i skolan, hemma och bland 
kamrater. Samtalen handlar också om besvikelser på vuxenvärlden som 
inte har tid, som inte förstår eller ens ser att man är ledsen. För många är 
det här första gången man har någon att tala om sina problem med. 

Ett mycket stort antal samtal handlar om utanförskap; man ar inte 
accepterad i klassen. "Det ar som om jag inte finns" kan man uttrycka det. 
Många känner en uppgivenhet inför den mobbning de är utsatta för, 
eftersom inget eller litet görs för att stoppa detta. 
Alltför många barn och ungdomar far illa idag. Många av dem 
uppmärksammas inte alls eller otillräckligt. 

Barnombudsmannens viktigaste arbete ar att hjälpa och stödja dessa 
utsatta barn och ungdomar och att göra de osynliga synliga. 



V AD HANDLAR SAMT ALEN OM? 

Barn och ungdomar. 

Mobbning, som ar det största problemet i skolan, särskilt den tysta 
psykiska mobbningen. 

Utanförskap: man har inga kamrater och ingen att tala med. 

Konflikter med lärare, kamrater, i relationer mm. 

Relationssvårigheter med föräldrarna eller en av föräldrarna. 

Vårdnadstvister, där barnen inte känner sig respekterade. 

Besvikelser på att vuxenvarlden inte tar barnen på allvar. 

Tonårskriser: många tonåringar vänder sig till BO med djupa frågor om 
livet; meningen med livet, självmordstankar, identitetskriser etc. 

Missbruk: samtal kring eget eller en kamrats "festande" och problemen och 
svårigheterna att stå emot kamrattryck. 

Misshandel, i synnerhet psykisk misshandel från föräldrar. 

Sexuella övergrepp: dessa samtal kommer främst från äldre ungdomar. 

Frågor om sex, framför allt relationsproblem. 

Flyktingbarnens situation: även här har vi samtalat med barnen och 
darefter i brev till invandrarverket redogjort för deras tankar och känslor. 

Föräldrar. 

Mobbning: egna barn i skolan utsätts för mobbning av andra barn men 
även av lärare. 

Ensamhet, som många ensamstående upplever, men har svårt att bryta av 
egen kraft. 

Personliga kriser i samband med separationer och familjeproblem. 

Relationssvårigheter med barnen. 



Vårdnadstvister där den ena parten söker BO för stöd och hjälp. Här har BO 
haft några uppdrag att prata med barnen om deras känslor och vilja i dessa 
konflikter. Vi har redovisat sådana samtal skriftligt för att de skall kunna 
användas i tvisten. Vi är noga med att påpeka att vi inte tar ställning för 
någon av de vuxna parterna och vi rekommenderar inte heller vem som 
skall få vårdnaden. Många barn kom mer i kläm då umgänget mellan 
föräldrarna inte fungerar och behöver få tala ut ·om detta. 

Konflikter mellan lärare och föräldrar om barnen. 

Andra vuxna. 

Lärare som vill ha hjalp med mobbningsproblem och/eller negativa 
stamningar i klassen. 

Personal som misstänker att barn ar utsatta for sexuella övergrepp. 

Förskolepersonal som behöver råd om kontakter med myndigheter. 

Journalister från press. radio och TV som vill gora intervjuer. 

Rådgivning till vanner eller grannar som ser problem i barnfamiljer. 

In.formation till vissa yrkesgrupper om arbetsmaterial. 

Ovriga yrkesgrupper: personal från BUP, skolledare, skolpsykologer, 
kuratorer, polis, Rädda barnen, kyrkan i aktuella, gemensamma ärenden. 

Andra kommuner som funderar på att finansiera en verksamhet liknande 
Barnombudsmannen i Uppsala. 

Anonymitet 

De allra flesta barn och ungdomar väljer att vara anonyma vid den första 
kontakten. De vuxna presenterar sig oftare. 
En grupp vuxna som ibland velat vara anonyma år personal som arbetar 
med barn och vill ha råd och hjälp. 



BOs utåtriktande verksamhet. 

Ett antal föreläsningar och studiedagar under rubriken "Barns behov av 
vuxna" för personal, främst inom barnomsorgen, samt föräldrar . 

Information om BOs verksamhet för personal och föräldrar i förskolan och 
skolan. 

Ett omfattande arbete mot våld och mobbning i skolor som inte kunnat 
hantera dessa problem tillfredsställande. BO har dels ingripit vid akut 
mobbning, dels besökt klasser i förebyggande syfte. Detta arbete har visat 
sig ge mycket goda resultat. 

Besök i alla åk 7 i kommunen samt ett antal klasser på grundsärskolan och 
lågstadiet for att informera om vår verksamhet. 

Studiebesök på olika platser som berör vår verksamhet. 

Skrivit artiklar och givit intervjuer både i lokal press och rikspress. 

Medverkat i 'Hagundaprojektet', ett fö rebyggande arbete bland barn i låg
och mellanstadiet i Hagunda kommundel. 

Startat foraJdrargrupper i Gottsunda. 

Foreläst om BO vid en nordisk konferens på Island, Barn i focus. 

Deltagit i 
• ett flertal lokalradio- och TV-program, 

' Barnkulturgruppens moten, 

• 'Paraplygruppen' ang sexuella övergrepp, 

• TV I -serien Bakom rubrikerna, 

• Cafe Metros verksamhet, 

• Utbildningsradions program 'Ryggan' for låg- och mellanstadiet, 

• Barnlobbyns aktiviteter. 



Studiebesök. 

Bo har tagit emot en rad olika studiebesök från tex vård-, social- och 
barnskötarlinjer, universitetet, vårdhögskolan . 

Martnadsf öring 

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan har fått var sitt sk plånboks
schema med kort information om BO, både i börfan av höstterminen och 
vårterminen. Denna typ av marknadsföring har givit många en 'puff' att ta 
kontakt med BO. 

Annonsering på Uppsalas bussar i form av sk streamers in_ne i bussen. 

Lyk tstolpeannonsering. 

Annonsering i UNT. 

Foldrar till ett antal offentliga institutioner. 

AVSLUTN ING 

Samtalsfrekvensen har under året haft oförändrad intensitet. Vi har liksom 
förra året mött stora och djupa problem. 
Behovet av att ha en neutral instans att vända sig till när livet känns svårt 
har visat sig vara stort. Vi har mött många som aldrig skulle vända sig till 
någon myndighet för hjälp. Särskilt gäller det de många tysta eleverna: 
dessa har genom sin kontakt med oss brutit en ofta mycket lång tystnad . 

Många barn och ungdomar har ingen att vända sig till i svåra stunder. Dar 
har BO fyllt en viktig funktion genom att vara en lyssnande medmänniska. 

Att bli sedd är ett av de viktigaste behoven hos en människa. Men det är 
alltför många unga människor som känner sig 'osynliga'. Att bli 
accepterad som den man är i ett samtal med BO kan bli det första steget 
mot en förandring. Många känner sig hjälpta och ser ett hopp i en annars 
hopplös livssituation. 

Att hjälpa unga människor är BOs viktigaste uppgift. 

Gunnar Höistad Gunilla Oltner Ann-Mari Forsberg 



STATISTIK FÖR BARNOMBUDSMANNEN ÅRET 1992 

Totolt antal samtal: 1030 st. 

A Vd8SSOår-

20% från barn oct·1 ungdomar 
25% från f öräldrnr 
50% f ren yrkesper-soner-

5% från övrige (ex. släkt, vänner) 
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7- 9 er: 9% 
0 

10-11 ar: 19% 
,:, 

12-13 ar: 25% 
0 

14-15 ar: 29% 
16- 16 år-: 1 4% 

Olika problemtyper i % av antal samtal från resp. grupp: 

Barn oc/1 ungdomor: 
- ensarnr1et, psykiska problern, tonårsproblern: 30% 
-mobbning: 17% 
-föräldrarkonflikler: 14% ,, 
- lrnrnrotkonflikter, re lationsprot1Jern, ft·6gor orn ::;ex: 24% 
-rni ssr1ende 1: 3% 
-sexuella övergrepp: 7% . · 
-övrigt: 5% 

Vuxna.· 
-önskemål om BO's medverkan: 30% 
-rådfrågning, stöd: 56% 
-verdnadst vi ster: 9 ,5% 
- flyktingproblematik: 6% 
-sexuel la övergrepp: 2,5% 
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