
RAPPORT FRÅN 

]©)D Tffltllfl©)mfffllffl Ifl@IR iAIRlffl 

©)Cll[ WJlffl@jID)©)]M[ 

OCH 

m AJBlffl©)ill n~ W/AnfflOO ll 
tOJ!p)lp}I/AllalA 

VERKSAMHETSÅRET 1993. 



2 

Del 1 - Barnombudsmannen 

INLEDNING 

Barnombudsmannen i Uppsala (BO), som inte är någon myndighet, har 
funnits sedan 1 april 1988. Denna verksamhet blev och är fortfarande den 
första i sitt slag i Sverige. Arbetsgivare är föreningen Jourtelefonen för 
Barn och Ungdom, som får föreningsstöd från kommunen. Till och med 
september 1993 fanns det tre halvtidsanställda personer i verksamheten, 
men därefter finns det endast två personer anställda på halvtid. 

Eftersom BO inte är en myndighet är det många som vågar ta kontakt, som 
annars aldrig skulle ha sökt hjälp. De flesta som ringer är anonyma och kan 
ringa för "att bara prata". Därför har vi också kunnat hjälpa många innan 
problemen blivit för stora. 
Vårt arbete kan liknas vid ett slags "första hjälpen". 

Barnombudsmannens huvudsakliga verksamhet riktar sig till barn och 
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 
utveckJingsarbeten som rör barns och ungdomars behov och intressen. 
I vårt arbete med barn och ungdomar har vi många gånger haft stöd av och 
hänvisat 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 kan också handla om att man inte litar på v uxna 
och besvikelsen då vuxna inte har tid, inte förstår eller ens ser att man är 
ledsen. För många är det här första gången man har någon att tala med om 
sina problem. 

Ett mycket stort antal samtal handlar om mobbning och oro i klassen ( man 
märker en ökning av oro nu, då elevantalet per klass har ökat). 
"Det är som om jag inte finns" kan en del uttrycka sig. 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. 
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V AD HANDLAR SAMT ALEN OM? 

Barn och ungdomar 

Konflikter med lärare, kamrater, i rel~tioner m.m. 

Mobbning, som är det största problemet i skolan, särskilt d.en tysta 
psykiska mobbningen. 

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

Relationssvårigheter med föräldrarna eller en av dem. 

Vårdnadstvister, där barnen inte känner sig respekterade. 

Besvikelser på att vuxenvärlden inte tar barnen på allvar. 

Tonårskriser: många tonåringar vänder sig till BO med djupa frågor om 
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 förälder. 

Sexuella övergrepp: dessa samtal kommer främst från äldre ungdomar. 

Frågor om sex, framför allt relationsproblem. 

Föräldrar. 

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

Relationssvårigheter med barnen. 

Vårdnadstvister och svårigheter vid umgänge då föräldrarna är skilda. 
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Konflikter mellan lärare och föräldrar om barnen. 

Man misstänker att barnet/en har blivit utsatt/a för sexuella övergrepp. 

Andra vuxna. 

Lärare som vill ha hjälp med mobbningsproblem och/eller negativa 
stämningar i klassen. 

Personal som misstänker att barn är utsatta för sexuella övergrepp. 

Journalister från press, radio och TV som vill göra intervjuer. 

Rådgivning till vänner eller grannar som ser problem i barnfamiljer. 

Infor mation till vissa yrkesgrupper om arbetsmaterial. 

övriga yrkesgrupper: personal från BUP. sko!ledare. skolpsykologer. 
kuratorer, polis, Rädda Barnen eller kyrkan i aktuella, gemensamma 
ärenden. 

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

Andra kommuner som kontaktat BO i individärenden. 

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 är personal som arbetar 
med barn och vill ha råd och hjälp. 
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BO'S UT ATRIKT ADE VERKSAMHET 

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

Information om BO's 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 årskurs 7 i kommunen för att informera om vår verksamhet. 

BO har också på begäran gjort besök i klasser på alla grundskolestadier: 
Dels för att informera om vår verksamhet och om FN-konventionen om 
barns rättigheter, men vi har även blivit tillfrågade då man har märkt våld, 
oro och negativa attityder i klassen (se ovan). 

Föreläsningar för studenter på olika nivåer, om BO, sexuella övergrepp, 
misshandel och mobbning. 

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

Deltagit i 
* ett flertal lokalradio- och TV-program 
* Barnkulturgruppens möten 
* Paraplygruppen ang. sexuella övergrepp 
* Utbildningsradions program "Ryggan" för låg- och mellanstadiet 
* Barnlobbyns aktiviteter 
* projektgruppen för "Barnens Hus·· 
* satellitkonferensen "Barn i Fokus" 
* paneldebatt ang. kommunens nedskärningar 

BO initierade till ett samtal med berörda kommunalråd om barns och 
ungdomars situation i Uppsala idag. 

BO har en referensgrupp, bestående av elever i årskurs 6. 
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BO har under hösten träffat samtliga skolsköterskor i tre grupper för att vi 
skulle informera varandra om vårt arbete och se hur vi kan samarbeta. 

BO har vid 35 tillfällen kontaktat andra myndigheter i individärenden. 
Vid 25 tillfällen var det sociala myndigheter, vid andra tillfällen t.ex. 
skolan, jurist eller läkare. 

Studiebesök. 

BO har tagit emot en rad olika studiebesök från t.ex. vård-, social- och 
barnskötarlinjer, universitetet, vårdhögskolan, blivande lärare och för
skollärare. 
Andra som gjort studiebesök är dagbarnvårdare, barngrupp från Löten
kyrkan , lärare och förskollärare och årskurs 9 från Kronåsskolan mil. 

FN-konventionen om barns rättigheter. 

Barnombudsmannen ser som en av sina viktigaste uppgifter att sprida 
kunskap om FN-konventionen om barns rättigheter. 
Under våren hade vi på barn-och ungdomsbiblioteket en skärmutställning 
med material om konventionen och BO's verksamhet. Till utställningen 
hade vi samlat in barnteckningar. 
I början på hösten ordnade vi. tillsammans med Rädda Barnens lokal
förening, en större utställning: "Barns rätt" med hundratals barnteckningar 
och annan information om konventionen. Platsen var gamla Gillet och den 
höll på i tio dagar och besöktes av många skolklasser. 
Utställningen återinvigdes på FN-dagen, den 24 oktober. Då med ett 
program bestående av musik- och teateruppträdanden av barn och ung
domar. 

Martnadsf öring. 

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan har fått var sitt s.k. plån
boksschema med kort information om BO. Denna typ av marknadsföring 
har givit många en "puff" att ta kontakt med BO. 
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Annonsering i Upsala Nya Tidning. 

Foldrar till ett antal offentliga institutioner. 

Den 8 november började Asa Forsman som marknadsförare hos oss, en 
ALU-tjänst i sex månader. 
Hon började med att gå igenom vår verksamhet och se vad som hade gjorts, 
vad som saknats, vad vi vill och kan göra i framtiden och skrev sedan ett 
förslag som togs upp på ett styrelsemöte. 
Efter det skrev hon ett brev till alla mellanstadieskolor i Uppsala kommun 
och bjöd in dem klassvis till "Öppet Hus" i våra egna lokaler, där BO skulle 
bjuda på fika och filmvisning och efter det diskussion om barns rättigheter 
( utifrån filmen ) och information om BO och jourtelefonen. 
Efter tre dagar var 17 av 18 tider inbokade och många stod på väntelista, 
så vi bestämde oss att vi skulle fortsätta efter jul. 
Asa bjöd in pressen att närvara vid "Öppet Hus" och Radio 1 och Radio 
Uppland-P4 nappade och gjorde reportage. 
Hon satte upp affischer på alla ungdomsställen och delade ut scheman. 
Hon började tänka på möjligheter till gratisexponering och gjorde ett antal 
informations- och citatpluggar till Upsala Nya Tidning som nu kommer in så 
gott som varje vecka. En kontakt togs med Radio 1 och samarbete skulle 
diskuteras under våren. 
Asa tyckte också att medlemmarna i föreningen skulle ha mer information 
om BO's verksamhet och hon började skriva ett uppskattat Nyhetsbrev 
varje månad. 

EGEN UTBILDNING 

Barnombudsmannen har under året haft regelbunden handledning av 
psykoterapeut. Det är viktigt, då BO ofta får ta del av mycket djupa 
problem. 

BO har gjort studiebesök på olika platser som berör vår verksamhet. 

BO har deltagit i studiedagar och seminarier. 
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AVSLUTNING 

Samtalsfrekvensen har under året haft oföråndrad intensitet. Behovet av 
att ha en neutral instans att vända sig till när livet känns svårt har visat sig 
vara stort. Särskilt gäller detta de många tysta eleverna; dessa har genom 
sin kontakt med oss brutit en ofta mycket lång tystnad. 

Vi har under slutet av året märkt ett ökat antal samtal från föräldrar om 
oro och våld i skolorna, dessa samtal har även kommit från lärare och 
skolledning. Föräldrar med barn i förskolan har uttryckt oro och missnöje 
över kommunens nedskärningar. Man har i dessa sammanhang önskat BO's 
aktiva medverkan. 

Förutom att lyssna på barn och ungdomar och tillvarata deras intressen, så 
ser vi som en stor uppgift att få andra vuxna att se ur barnens och 
ungdomarnas perspektiv. 
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STATISTIK 

Telefonsamtal 

Stöd & rådgivn Info och upplysn Förfråg om BO' s 
medverkan 

Flickor 83 
Pojkar 46 
Förälder, Kv 120 
Förälder, Man 75 
Yrkespers 74 
övriga 45 

Totalt: 
Stöd- och rådgivningssamtalsamtal: 
Info och upplysn. 

s 
3 
2 
3 

250 
9 

4 
l 

139 
10 

443 st 
272 st 

önskan om Bo's medv vid föreläsningar, studiedagar, möten etc: 154 st 

Bussamtal 45 st 
Luren på 47 st 

Totalt antal påringningar 961 st 

Mellan åldrarna I O till 18 år har samtalen fördelats jämnt: 
För pojkar: 8 till 12 samtal per åldersgrupp. 
För flickor: 16 till 19 samtal per åldersgrupp,(undantag 12-13 år: 12st). 
Det är färre, både pojkar och flickor, under 10 och över 18 år som ringer. 

Bland barn och ungdomar har de flesta samtalen handlat om konflikter 
med kamrater eller föräldrar. 
Därefter kommer mobbning. 
På delad tredje plats kommer psykiska problem och frågor om kärlek 
och se:1. 
Längre ner på listan detta år kommer samtal om ensamhet, och ung. lika 
många samtal har handlat om seiuella övergrepp. 

De flesta samtalen från föräldrar har handlat om mobbning och 
vårdnadstvister. 
Från yrkespersoner kommer samtalen om mobbning på en mycket klar 
första plats, på andra och tredje plats kommer seiuella övergrepp och 
flyktingfrågor. 
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Del 2 - Föreningen 

Styrelsen för föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom vill 
härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1993. 

FÖRENINGENS ORGANISATION 

Vid föreningens årsmöte den 11 februari valdes följande styrelse: 

ordförande: Erik Melinder 
v.ordförande: Agneta Simonsson 
sekreterare: Ann-Mari Forsberg (tjänstemannasekreterare) 
kassör: Elisabeth Cedering 
övriga ledamöter: Margareta Peterson och Agnetha Sylwan-Nelander 

Till föreningens revisor valdes Inger Hedberg och till revisorssuppleant 
Olof Petrusson. 

Valberedning: Birgitta Almlöf-Karlsson, Olof Petrusson och Eva Westberg. 

Styrelsen har under året hållit 9 styrelsemöten. Referensgruppen har 
sammanträtt 5 gånger. Föreningen har haft 10 medlemsmöten och ett 
årsmöte. 

JOUR VERKSAMHETEN 

Jourtelefonen har haft öppet vid 73 tillfällen under året. Fasta öppettider 
har varit måndagar och torsdagar 18.00 - 22.00. 

Det genomsnittliga antalet samtal per jourtillfälle är 0,9. 

Telefonsamtalen har till övervägande delen handlat om mobbning och 
relationsproblem mellan barn och vuxna. Många samtal handlar om 
ensamhet och utanförskap. Kärleksproblem och kamratkonflikter hamnar 
också högt på listan. Jourtelefonen får även ta emot en del mycket tunga 
samtal, där man ~ttrycker funderingar över livets mening. 

~-
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De flesta samtalen har kommit från gruppen 13 - 16 år, gruppen 9 - 12 år 
står som god tvåa. 

Påfallande många vuxna har tagit kontakt med jourtelefonen, för att råd
göra om problem av olika slag. 

Under hösten har vi börjat planera en ny jourverksamhet. 
Vi tänker under våren starta en ungdomstelefon, där ungdomar tar emot 
samtal. Detta är något som under åren då och då har efterlysts. Många 
ungdomar vill kunna ringa till någon i samma ålder och prata om sina 
problem. Vi har annonserat efter ungdomar i åldern 20 till 2S år och nu 
har vi en grupp på 18 st. som är intervjuade. De kommer att i början på 
nästa år få en del utbildning, och i mars är det tänkt att verksamheten 
skall starta, den skall ha öppet söndagar mellan klockan 15.00 och 17.00. 
En av barnombudsmännen kommer att fungera som handledare och en 
person i föreningen är samordnare. 

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 

Liksom tidigare år har vi haft föräldragrupper i Gottsunda, ledda av en av 
våra föreningsmedlemmar. Dessa grupper där "vanliga" föräldrar 
tillsammans kan ventilera "vanliga" problem har varit mycket uppskattade. 

Vi hade jouröppet i samband med TV 4's satsning om incest (jan). Vi höll 
öppet efter tre program och mottog sammanlagt 53 samtal från hela 
Sverige från både barn och vuxna. 

Vecka 21 och 22 hade vi tillsammans med BO en skärmutställning om FN's 
barnkonvention på Barn- och Ungdomsbiblioteket. Utställningen bestod 
mestadels av barnteckningar, insamlade av föreningens medlemmar. 

På hösten hade vi tillsammans med Rädda Barnens lokalavdelning en större 
utställning om barnkonventionen på Upplands Konstmuseum. Den hette 
Barns Rätt och visade hundratals fina barnteckningar, målade av barn i 
kommunens skolor. 
På FN-dagen återinvigdes utställningen, nu kombinerad med· uppträdande 
av barn och ungdomar. Det framfördes både sång, musik och teater. 
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INFORMATION 

I samarbete med BO delas plånboksscheman, med information om 
verksamheten på baksidan, ut till alla kommunens elever. 

Foldrar skickas ut till alla institutioner. 

På utställningarna vi har haft har vi också passat på att informera om BO's 
och föreningens verksamhet. 

Affischer sätts upp på alla tänkbara ställen. 

överallt där BO går ut och informerar upplyser man också om 
jourverksamheten. 

UTBILDNING 

I februari åkte föreningen på en utbildningsresa till Åland. Där lärde vi oss 
mer om FN's barnkonvention och diskuterade hur vi kan gå ut med 
information om den. 

Både vår och höst har vi anordnat studiebesök för våra medlemmar på 
olika barn- och ungdomsinstitutioner. Vi besökte Socialjouren, Eknäs, 
Nyckelaxet, Sunnerstahemmet, Ungdomsenheten, Tiundahemmet och 
Ungdomshälsan. Besöken var mycket uppskattade och vi lärde oss massor! 

Vi har i samband med TV-programmen haft en studiecirkel med litteratur 
om Sexuella övergrepp. 

Gunnar Höistad föreläste för oss om mobbning vid ett medlemsmöte i sept. 

Vid ett annat medlemsmöte berättade Dag Zäther, rektor på Eknäs, om 
projektet "Vänskapens fjäder". 

Bland föreningens medlemmar finns mycket samlad kunskap om och 
erfarenhet av barn och ungdomar, så vi har också utnyttjat möjligheten att 
lära varandra. 

De nya medlemmarna har deltagit i några utbildningskvällar, som BO 
arrangerat. Då har man tagit upp olika ämnen, som "Vart vänder man sig?", 
"Barns behov av vuxna" och samtalsmetodik. 
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SLUTORD 

Föreningen Jourtelefonen för Barn och Ungdom ökar i kompetens och om
fattning! Telefonjouren har nu hög beredskap tack vare stor tillströmning 
av nya medlemmar. 

Den utåtriktade verksamheten är välkänd och uppskattad. Skolornas behov 
av hjälp från barnombudsmannen ökar och våra insatser har skapat stor 
respekt för barnombudsmannens kompetens. En enkät bland 6000 
skolungdomar visar att 90% vet att barnombudsmannen engagerar sig i 
barns och ungdomars problem, i synnerhet de som förhärskar i skolan. 

Föreningen är mycket tacksam mot nämnden för sociala och mångkul
turella frågor som genom sitt föreningsbidrag gör det möjligt att fortsätta 
detta ideella arbete. 

Styrelsen tackar varmt alla föreningsmedlemmar som genom engagerat 
intresse och arbete bidrar till att föreningens goda rykte hålls vid liv. 

Uppsala i mars 1994 

Erik Melinder · Agneta Simonsson Elisabeth Cedering 

Margareta Peterson Agnetha Sylwan-Nelander 



JOURTELEFONEN FBU 
UPPSAI.A 

BALANSRÄKNING 1993 

Tillgångar: 
Kassa 
Postgiro 
PK/spar 
Inventarier 
Summa 

Skulder: 

FÖRVALTNINGSBERÄTIELSE 

1/1 

1.000:00 
51.481:50 
191.601:10 
54.245:40 
298.328:00 

Projektmedel för utvärdering 60.000:00 
Arbetsgivaravgifter 8.446:00 
Prel. skatt 10.697:00 
Leverantörsskulder 11.505:00 
Arvode 
Eget kapital 207.680:00 
Summa 298.328:00 

RESULTATRÄKNING Kostnader 
Bidrag 
Räntor 
Medlemsavgifter 
Löner 377.328:10 
Arvoden 100:00 
Marknadsföring 27.592:00 
Administration 29.731:00 
Lokalhyra 104.315:00 
Resor 9.207:00 
Verksamhet 11.311:10 
Utbildning 36.777:50 
Avskrivningar 21.173:60 
Övr kostnader 1.383:00 
Årets underskott 
Summa 618.918:30 

Eget kapital 1/1 

207.680:00 

Uppsala den 12 feb~ari 1994 ~ -

~J;JJ Ly;r;--------
Elisabeth Cedering V 
kassor . 

31/12 

1.000:00 
12.928:65 
12.509:40 
49.404:80 
75.842:85 

0:00 
6.693:00 
2.992:00 
0:00 
500:00 
65.657:85 
75.842:85 

Intäkter 
468.680:00 
6.916:15 
1.300:00 

142.022:15 
618.918:30 

31/1 

65.657:85 



REVISIONSBERÄ TfELSE 

Undertecknad revisor, utsedd att revidera Föreningen för Jourtelefon för barn och ungdoms 
räkenskaper, för verksamhetsåret 1993, får efter fullgjort uppdrag lämna följande berättelse. 

För fullgörandet av uppdraget har jag tagit del av föreningens räkenskaper, protokoll och andra 
handlingar som lämnar erforderliga upplysningar om ekonomin och förvaltningen. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och resultatet av verksamheten per den 31 
december 1993, hänvisar jag till styrelsens förvaltningsberättelse och balans och 
resultaträkningarna som omsluter 618.918:30 kronor resp 75.842:85 kronor och som 
överensstämmer med de förda räkenskaperna. 

Då revisionen inte givit anledning till anmärkning hemställer jag till årsmötet 

att fastställa balansräkningen sådan den intagits i styrelsens berättelse samt 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

Björklinge den 12 februari 1994 

:.i~~d67 


