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Sammanfattning 
 
BRIS är en organisation som arbetar för barns rättigheter i Sverige. Organisationens hjärta 
består av Barnens Hjälptelefon som är en jourtelefon dit barn upp till 18 år kan ringa då de 
behöver någon vuxen att prata med. BRIS bedriver också opinionsbildande arbete för att göra 
allmänheten uppmärksam på barns situation. Uppsatsens syfte är att ge en bild av en del barns 
verklighet speglad genom deras telefonsamtal till hjälptelefonen. Den årliga 
sammanställningen av BRIS samtalsstatistik har till stor del legat till grund för detta. 
Uppsatsen visar också vilka effekter arbetet i Barnens Hjälptelefon ger för bemötandet av 
barn i den egna arbetsmiljön. Denna del bottnar i intervjuer med ett antal jourare som tillika 
arbetar inom skolan. Resultatet av intervjuerna visar att jourarna känner att BRIS bidragit till 
säkerhet i hanteringen av barn som far illa och att de tycker att jouren är en ständig 
uppdatering av barns verklighet vilket gör att jourarna inte riskerar att bli blåögda vuxna som 
tror att alla barn har det bra. I arbetet förs även en diskussion om bristen på tillräckliga 
resurser i dagens skola. Det är dags att de ansvariga får upp ögonen för att barnen blir lidande 
av att de vuxna i skolan inte hinner med. Arbetet vill även visa den sidan av barns verklighet 
som inte syns på ytan och göra skolpersonal medvetna om denna så att de reflekterar över vad 
de kan göra för att stödja de utsatta barnen. 
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1. Inledning 
 
BRIS är en organisation som har mycket att tillföra samhällsdebatten vad gäller att förmedla 
en bild av en del barns situation i dagens Sverige. Jag vill genom detta arbete försöka ge 
personal inom skola och barnomsorg en inblick i den problematik som präglar samtalen till 
Barnens Hjälptelefon (BHT) och därmed få dem att reflektera över barn som far illa på ett 
eller annat sätt, samt vidare fundera kring hur de själva kan utforma sin verksamhet för att 
göra den så stödjande som möjligt för dessa barn. Från den allmänna debatten får vi ständigt 
larmrapporter om att barn får det allt sämre och det stämmer även överens med den 
uppfattning BRIS har angående barnen i samhället. Många mår dåligt av olika anledningar 
och genomgående gör sig en avsaknad av betydelsefulla vuxna påmind. Jag tycker att det är 
viktigt att vuxna som arbetar med barn är medvetna om detta och det är dags att börja arbeta 
för att nå en förändring. 
 
Jag har alltid haft en tendens att engagera mig i människor som har det svårt och jag känner 
största empati med dem. För en tid sedan tog jag mig i kragen och anmälde mig som ideell 
jourare hos BRIS. Till min glädje blev jag antagen och påbörjade min utbildning i början av år 
2000. Sedan vårterminen 2000 sitter jag i jourtelefonen och samtalar med dessa underbara, 
starka små individer som har så kloka tankar om sin livssituation. Under den tid som förflutit 
sedan jag första gången klev in på BRIS-kansliet så har jag blivit alltmer medveten om barns 
vardag och dessutom blivit mer engagerad i de barn jag möter i mitt eget liv. Jag ser nu min 
chans att få dela med mig av det givande arbete som jourverksamheten på BRIS utgör till dem 
som inte är invigda i organisationen. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att ge en bild av den verklighet som en del barn i dagens Sverige lever i, 
speglad genom deras telefonsamtal till Barnens Hjälptelefon, samt förmedla denna bild till 
personal i skolan så att de på ett medvetet sätt kan arbeta för att upptäcka och stödja de utsatta 
barnen. 
 
1.2 Frågeställningar 
 

1. Vad handlar samtalen till Barnens Hjälptelefon om? 
2. Hur mår de barn som ringer? 
3. Vilken erfarenhet har barnen som ringer av personal i skolan? 
4. Vilken effekt ger arbetet i Barnens Hjälptelefon för bemötandet av barn i den egna 

arbetsmiljön? 
 
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Jag har valt att endast samtala med intervjupersoner från en av BRIS fem regioner, detta med 
tanke på arbetes omfattning och tidsram. 
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1.4 Centrala begrepp 
 
Med barn avser jag barn och ungdomar upp till 18 år. Återkommande förkortningar jag 
kommer använda i arbetet är BHT som står för Barnens Hjälptelefon och BRIS som är en 
förkortning av Barnens Rätt I Samhället. I arbetet talar jag vid upprepade tillfällen om jourare. 
Det är personer som arbetar ideellt inom BRIS och vars uppgift är att svara i Barnens 
Hjälptelefon. Med skolpersonal menar jag vuxna som arbetar aktivt med barn i klassrummet 
eller som elevvårdande personal (kurator, skolsköterska, skolpsykolog, assistent). 
 



 8

2. Metod 
 
2.1 Genomförande och disposition 
 
Inledningsvis hade jag ett samtal med ett BRIS-ombud som hjälpte mig att söka relevant 
litteratur. Litteraturen fick jag tag i på BRIS-kansliet och i mitt eget material från BRIS 
jourutbildning. I bakgrundsavsnittet tar jag kort upp BRIS som organisation med hjälp av 
litteraturen. Jag redogör för innehållet i de samtal som inkom till BRIS under 1999. Jag har 
valt att kategorisera samtalsinnehållet i enlighet med de problemområden som återfinns på 
statistikformulären för BHT (se bilaga 1). Bakgrundskapitlet vävs samman med resultatet av 
intervjuerna i slutdiskussionen. 
 
En intervju har gjorts med ett BRIS-ombud. Jag använde mig delvis av en intervjuguide, men 
intervjun genomfördes som ett samtal (se bilaga 2). Den spelades in och skrevs ut. Ombudets 
uttalanden finns representerade i bakgrundsavsnittet.  
 
I inledningssamtalet med BRIS-ombudet bad jag om namnen på samtliga jourare som är 
yrkesverksamma inom skolan. Jag fick namn på åtta personer som jag kontaktade via brev (se 
bilaga 3). Samtliga var villiga att ställa upp på en intervju. Sju intervjuer genomfördes på en 
av respondenterna utsedd plats och spelades in för att sedan utskrivas ordagrant. Jag har gjort 
en telefonintervju där jag antecknade det som sades. I resultatredovisningen har jag 
sammanställt samtliga intervjuer gjorda med jourare och samlat materialet under ett antal 
gemensamma kategorier. Jag använde mig av en intervjuguide som fungerade som stöd till 
samtalen med jourarna (se bilaga 4). Intervjupersonerna har fått fiktiva namn för att skydda 
deras identitet (se bilaga 5). De har också läst och godkänt det färdigställda resultatet. 
 
 
2.2 Metoddiskussion 
 
Under metoddiskussionen kommer jag att diskutera för- och nackdelar med det 
tillvägagångssätt jag valt att använda. Jag tycker det känns relevant för att läsaren ska kunna 
bedöma arbetets kvalité och värdera de intervjuer som genomförts. 
 
 
2.2.1 Litteratursökning 
 
Jag har inte funnit så mycket litteratur som har känts relevant för mitt arbete. Arbetet är menat 
att genomsyras av de samtal som inkommer till BHT och den största källan för det är BRIS-
rapporten (Sandelin & Irgens 2000) som är en sammanställning av alla statistikförda samtal. 
Jag har valt att arbeta utifrån den senaste rapporten då jag vill redogöra för de barn som lever i 
Sverige idag, inte morgondagens eller gårdagens barn. I BRIS egen tidning Barn & Ungdom 
har jag hittat flera bra artiklar, men många baseras till stor del på just BRIS-rapporten. Flera 
bra dokument har jag fått kassera då det varit internt BRIS-material och därför saknat källa. 
Jag har försökt komma över mer material rörande historik men det finns inget nedtecknat som 
går att hänvisa till. Under år 2001 firar BRIS 30 års-jubileum och då utges en specialskriven 
bok som jag därför får hänvisa intresserade till. Eftersom bristen på källmaterial är stor har jag 
valt att låta ett intervjuat BRIS-ombud fungera som kompletterande källa. Då arbetet till stor 
del grundar sig på intervjuer, anser jag att bristen på nedtecknat material inte har haft någon 
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betydande inverkan på arbetes kvalité. De personer jag intervjuat har varit väl insatta i arbetet 
i BHT och därför kunnat bidra med relevant information som inte kunnat återges på ett bättre 
sätt i källmaterial. 
 
 
2.2.2 Samtal med BRIS-ombud 
 
Det BRIS-ombud som jag inledningsvis hade kontakt med har arbetat på BRIS under en 
längre tid, men skulle senare under hösten få barn och vara ledig. Därför blev det endast ett 
samtal med detta BRIS-ombud. Samtalet var dock betydelsefullt för att få igång mina tankar 
kring det aktuella arbetet. 
 
Det BRIS-ombud som finns angiven som källa i arbetet är således inte samma person som jag 
samtalade med inledningsvis. Det intervjuade ombudet har endast varit anställd inom BRIS 
sedan juli 2000 och därför blir ombudets bild av verksamheten inte heltäckande. Jag är 
medveten om detta och vill därför se ombudet som ett komplement till litteraturen. Ombudet 
har tidigare erfarenheter av arbete med barn som socionom inom socialförvaltning och skola 
vilket gör att ombudet har en bra bild av barn utifrån det perspektivet. Därmed känner jag att 
ombudet trots omständigheterna har mycket att tillföra studien. Dessutom är ombudet 
entusiastiskt inför mitt arbete vilket jag tror medförde att intervjun blev innehållsrik. 
 
Jag har valt att endast intervjua ett BRIS-ombud, dels för att det i regionen bara finns två 
stycken och den andre är ännu senare anställd, dels för att tyngdpunkten i arbetet ligger på 
jourarnas bild av verksamheten. Intervjun genomfördes på BRIS kansli, vilket var en fördel då 
ombudet hade chans att gå ifrån och hämta material som stödde diverse uttalanden. Dessutom 
råder det en familjär stämning på kansliet som bidrog till att intervjun blev avslappnad och 
fick formen av samtal.  
 
 
2.2.3  Urval av intervjupersoner 
 
I den inledande kontakten med det första ombudet fick jag namn på lämpliga personer att 
intervjua utifrån mitt klarläggande att jag avsåg att intervjua jourare som också arbetade inom 
skolan. Jag fick åtta namn som enligt ombudet motsvarade min avgränsning. Jag har inte 
ytterligare undersökt om urvalet är representativt då jag förutsatt att ombudet gett mig riktiga 
uppgifter och dessutom känner jourkåren så väl att ombudet kan redogöra för vilka som är 
lämpliga att intervjua. Det är möjligt att det i dagsläget finns fler jourare i regionen som 
motsvarar mina önskemål då jag fick namnen tidigt i höstas och det kan ha tillkommit 
nyutbildade jourare i efterhand. Det var dock nödvändigt att anlita jourare som suttit 
åtminstone några gånger i telefonen för att de skulle kunna redogöra för sina tankar baserade 
på egna erfarenheter. 
 
 
2.2.4 Intervjutillfälle 
 
De intervjuade jourarna har själva fått bestämma plats och tid för intervju då jag velat att alla 
skulle ställa upp. Tre intervjuer har genomförts på respektive persons arbetsplats, det vill säga 
på olika skolor. Det har varit bra då de intervjuade redan befunnit sig där. På BRIS kansli höll 
jag tre intervjuer och det är en miljö där jourarna verkar känna sig komfortabla. En av 
personerna fick resa några mil för vårt möte men det verkade inte som att det påverkade 
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intervjun nämnvärt då den ändå blev avslappnad och givande. En intervju genomfördes på ett 
bibliotekscafé. Det hade både sina för- och nackdelar. Miljön på ett bibliotek är rogivande, 
men det passerar hela tiden människor förbi som möjligen kan påverka koncentrationen på 
samtalet något. Cafémiljön bidrog till att intervjun blev mer som ett lättsamt samtal. Det kan 
vara en fördel då både intervjuperson och intervjuare känner sig avslappnade. Jag var lite 
orolig över att intervjun inte skulle höras på bandspelaren, vilket kanske gjorde att jag blev 
lite okoncentrerad ibland.  
 
En telefonintervju höll jag med en person som bodde på ett sådant avstånd att det, främst med 
tanke på tidsbesparing, kändes smidigast. Telefonintervjuer har alltid sina begränsningar 
eftersom det inte går att spela in samtalen. Jag antecknade så gott jag kunde, men jag är säker 
på att jag missade en del konstfullt uttryckta åsikter. Dessutom är det svårare att få ett flytande 
samtal via telefon då man inte har en konkret bild av den andre personen. Därför följde denna 
intervju mer strikt intervjuguiden än de andra.  
 
Intervjuerna genomfördes under en begränsad period på två veckor. De intervjuade fick själva 
bestämma när de hade tid. Det föll sig så att jag hade flera intervjuer på samma dag. Det var 
positivt då jag blev insatt i innehållet och snabbt kunde dra paralleller mellan de olika 
respondenterna. Samtidigt var det möjligt att min skärpa mattades något efter den första 
intervjun. Flera intervjuer begränsades av att den tillfrågade hade åtaganden efteråt att passa, 
men jag kände ändå inte att det blev en stressad situation då tiden var väl tilltagen och 
samtalen inte tog alltför lång tid. Några intervjupersoner kom direkt från en arbetsdag i skolan 
vilket kan ha medfört att de kände sig okoncentrerade på frågorna.  
 
 
2.2.5 Intervjuguide 
 
Jag valde att leda intervjuerna utifrån en intervjuguide, en för BRIS-ombudet och en för 
jourarna. Guiden fungerade som grund till samtalen, men följdes inte slaviskt. Min intuition 
var att ställa följdfrågor på de resonemang som intervjupersonerna själva tog upp för att på det 
sättet skapa ett givande och tagande i diskussionen. Intervjun med BRIS-ombudet fördes mer 
utifrån stödord än från färdiga frågor. Det gav ett gott utslag. 
 
Jag kände att jag inte hade tid med en testintervju, men jag har diskuterat intervjufrågorna 
med en person som är van att genomföra intervjuer genom sina studier på universitet. Den 
första intervjun blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, då jag kände att den inte gav allt det 
jag var ute efter. Inte så att den var misslyckad, men den fick lite karaktären av en testintervju 
vilket medförde att utfallet inte blev så som det skulle kunna ha blivit. Jag är ovan vid att 
genomföra intervjuer och det tror jag märktes i den första intervjun då jag inte var lika följsam 
som jag blev allteftersom säkerheten tilltog.  
 
Efter första intervjun kompletterande jag min ursprungliga intervjuguide så att frågorna blev 
tydligare än innan. Jag lade till en fråga om vad personal i skolan kan göra för att få barnen att 
öppna sig lika mycket i skolan som i samtalen till BHT. Den blev givande och därför kändes 
det rätt att ta med den trots att inte alla fick chansen att besvara den. 
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2.2.6 Skyddande av identitet 
 
Jag har valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn för att förhindra att det ska går att härleda 
uttalanden till specifika personer, det vill säga för att bevara respondenternas anonymitet. 
Förnamn kändes mer personligt och lättsamt att läsa, än om jag hade döpt dem till A, B, C och 
så vidare.  
 
Jag är medveten om att resultatredovisningen endast innehåller en manlig deltagare, eftersom 
han var den ende jag blev rekommenderad. Det finns en risk med detta, då han eventuellt 
skulle kunna identifieras av personer som känner till BRIS. Jag har dock pratat med den 
berörde om det och han har gett sitt medgivande till detta framläggningsförfarande. 
Anledningen till att jag vill att det ska synas att det är en manlig deltagare i undersökningen är 
att jag valt att diskutera något ställningstagande utifrån aspekten könsroller.  
 
 
2.2.7 Redovisning av resultat 
 
Sammanställningen är gjord utifrån det som framkommit i intervjuerna. Jag har försökt att 
hålla mig objektiv till materialet. Jag har dock en förförståelse om arbetet inom BRIS som är 
präglad av min egen jourutbildning och av mina egna samtal med barn i BHT. Detta 
tillsammans med kunskaper jag tillägnat min genom lärarutbildningen, samt egna erfarenheter 
från min skolgång och praktik gör att jag tolkat det som sagts vid intervjuerna olika än vad en 
annan person, med annan förförståelse, skulle ha gjort. Mina personliga värderingar rörande 
personer som har det svårt, bidrar också till hur jag valt att lägga upp mitt arbete. Självklart 
har min förförståelse även funnits som grund vid exempelvis utformningen av intervjufrågor. 
 
Arbetets avgränsning till en region medför att det blir en subjektiv bild av några få jourares 
och ombuds tankar som redovisas. Jag tror dock att spridningen både vad gäller ålder och 
yrke hos de intervjuade medför att en viss allmängiltighet kan tillskrivas arbetet. 
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3. Bakgrund 
 
Syftet med bakgrundskapitlet är att ge läsare som ej är insatta i BRIS verksamhet en inblick i 
hur den fungerar, främst utifrån BHT. Det är viktigt för att läsaren ska kunna tolka och 
bedöma det som framkommer genom litteratur och intervjuer. 
 
 
3.1 Historik 
 
BRIS bildades 1971 som en reaktion på att en fyraårig flicka misshandlats till döds av sin 
styvfar. Flickan blev därmed en symbol för hur försvarslösa barn är. Inledningsvis arbetade 
organisationen nästan uteslutande mot fysisk barnmisshandel men så småningom kom 
verksamheten även att innefatta andra områden där barn for illa eller hade problem. BRIS 
märkte tydligt att omgivningen kände stor osäkerhet för hur de skulle agera då de fått 
kännedom om att ett barn for illa. Till följd av detta startade BRIS en rådgivningstelefon så att 
dessa människor skulle ha någon att söka stöd hos. 1980 startades även BRIS Barnens 
Hjälptelefon som är en stödtelefon tillgänglig för barn upp till 18 år. (Moqvist, 1998; 
Riksförbundet BRIS förbundsstyrelse, 1999) 
 
 
3.2 Värdegrund 
 
3.2.1 Barnkonventionen 
 
Den 20 november 1989 antogs konventionen om barns rättigheter av Förenta Nationerna. 
Sverige var ett av de första länderna som ratificerade denna. Det innebär att Sverige åtagit sig 
att garantera rättigheterna för alla barn och ungdomar i landet. (Rönquist, 1996) 
 
Barnkonventionen är en överenskommelse mellan länder, men den är ingen lag. Om den inte 
efterlevs kan FN däremot rikta sanktioner mot det land som bryter mot den. Konventionen 
kan ses som ett instrument för att påverka politiska beslut. (Johansson, november 2000) 
 
I Barnkonventionen återfinns bland annat fyra artiklar som karaktäriseras som hörnstenar och 
som på ett kärnfullt sätt speglas i BRIS arbete. Artikel 2 innebär att ett barn inte får utsättas 
för diskriminering. Rättigheterna i konventionen ska gälla för alla barn oavsett barnets eller 
dess förälders ras, hudfärg, kön, ålder, språk, religion, politisk åskådning, nationella-, etniska- 
eller sociala ursprung. 
 
Artikel 3 handlar om att barnets bästa alltid ska sättas främst när åtgärder vidtas som rör 
barnet. Detta gäller för alla institutioner, domstolar, administrativa myndigheter och 
lagstiftande organ. Alla institutioner och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av 
barn ska uppfylla fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och 
lämplighet.  
 
Artikel 6 fastställer att varje barn har rätt till livet och att landet till sin yttersta förmåga ska 
säkerställa barnets överlevnad och utveckling.  
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Artikel 12 avser att barn, efter ålder och mognad, ska få uttrycka sina åsikter och bli lyssnade 
på i alla frågor som rör dem själva. De ska få chans att höras, direkt eller genom företrädare 
eller ett lämpligt organ, vid domstol och andra myndigheter i ärenden som angår barnen 
själva. (Rönquist, 1996) 
 
 
3.2.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
 
Skolan ska arbeta utifrån läroplanen. I den står det att: 
 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan 
utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. (Lpo 94, s. 5) 

 
 
Detta innebär således att inget barn ska behöva acceptera att bli utsatt för kränkande 
behandling i skolan. Det är all skolpersonals skyldighet att se till att alla barn kan gå dit och 
känna sig trygga. Barnens utveckling och välbefinnande ska sättas i främsta rummet. 
 
Vidare heter det i läroplanen att läraren ska: 
                
 

[ �] hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och därvid                    
iaktta respekt för elevens integritet. (Lpo 94, s. 16) 

 
 
Dessa citat kommer att visa att BRIS verksamhet ligger i linje med Lpo:s grundläggande 
intentioner. 
 
 
3.3 Organisation och verksamhet 
 
BRIS är en ideell, politiskt obunden riksorganisation som finansieras till 90% genom gåvor, 
donationer och medlemsavgifter. BRIS är därmed ingen myndighet utan fungerar som ett 
komplement till dessa och som en stödjande länk mellan barn, vuxna och samhälle. 
Organisationens drivkraft är att påverka den allmänna opinionen och att öka de vuxnas 
respekt för barn samt att få beslutsfattare att verka för ett barnvänligare samhälle med FN: s 
barnkonvention som riktmärke. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
Opinionsarbetet sker på varierande sätt. Bland annat anordnar BRIS utbildningssatsningar i 
samarbete med andra instanser och håller föredrag om barns situation. Det är viktigt att 
upplysa och arbeta med de grupper som möter barn i deras vardag då detta anses ge mest 
ringar på vattnet. Därför besöker BRIS bland annat lärarhögskolor och socialförvaltningar 
runt om i landet. De sprider också information om BRIS till elever ute i skolor. Även 
massmedia är en bra arena att beträda för att starta en allmän debatt om barns livsvillkor i 
dagens Sverige. (Johansson, november 2000) 
 
Inom organisationen, som har fem regionskanslier runt om i Sverige, finns knappt 40 
anställda och därtill ett par hundra ideella medarbetare, så kallade jourare. 
Hjärtat i BRIS är Barnens Hjälptelefon som är en stödtelefon för barn upp till 18 år som 
behöver en vuxen att prata med. Som komplement finns även en stödtelefon dit vuxna kan 
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ringa för att få information och rådgivning i frågor som rör barn som far illa. (Riksförbundet 
BRIS förbundsstyrelse, 1999) 
 
Syftet med BHT är: 

 
 
Att lyssna på, stödja och bekräfta barn och ungdomar som behöver en vuxen att tala med. 
Att utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras 
rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvar för barns välfärd. Att bistå de barn 
och ungdomar som söker BRIS hjälp. (Riksförbundet BRIS förbundsstyrelse, 1999, s. 3) 
 

 
Samtalen till BHT är gratis för barnen och de garanteras alltid anonymitet. Endast om de 
anställda bedömer att barnen är i en akut situation där de löper risk för sina egna liv eller då 
barnen begär sådan hjälp att det krävs, efterfrågar BRIS deras identitet. (Riksförbundet BRIS 
förbundsstyrelse, 1999) 
 
 
3.3.1 Barnperspektiv 
 
Arbetet i BHT bedrivs utifrån ett barnperspektiv. Det innebär att den vuxne visar öppenhet 
och respekt för barnen som individer. Det gäller att kunna lyssna på och förstå det barnen 
förmedlar och möta dem utifrån kunskaper om barns rättigheter, utveckling och förmåga. Som 
vuxen måste man också vara medveten om det egna, vuxna perspektivets begränsning i 
samtalen. (Riksförbundet BRIS förbundsstyrelse, 1999) Ett barnperspektiv innebär 
följaktligen att barnen görs delaktiga i samtalen och att den vuxne ser barnens inneboende 
kompetens och förmåga att bedöma sin egen situation. (Moqvist, 1998) 
 
Den vuxne måste arbeta med att försöka sätta sig in i hur barnen som ringer tänker. För att 
kunna det måste han eller hon bland annat ha kunskaper om barns kognitiva- och 
psykosociala utveckling. Att den vuxne frågar barnen om deras känslor och tankar kring det 
aktuella samtalsämnet är av största vikt. Det handlar om att kunna leva sig in i barnens 
situation och inte att falla in i det egna vuxenperspektivet. Barnen ska tas på allvar, utan att 
man förringar eller feltolkar det som sägs. Ett barnperspektiv innebär även att man stöttar 
barnen i deras egna tankar och i deras egen värld. (Johansson, november 2000) 
 
 
3.3.2 BRIS-ombud 
 
BRIS-ombuden är de personer som har anställning inom organisationen och som 
huvudsakligen arbetar med stödtelefonverksamheten. Ombudens uppgifter kan variera från 
region till region. Exempelvis finns det ombud som arbetar mycket med utåtriktat arbete eller 
med projektverksamhet. BRIS-ombuden håller också i jourpassen i BHT och i de 
efterföljande diskussionerna. De ger stöd och handledning till jourarna under passen, samt tar 
över samtal där barn vill ge BRIS ett uppdrag (se 3.3.5). Ombuden ansvarar även för 
rekrytering och utbildning av nya jourare. (Johansson, november 2000) 
 
 
3.3.3 Jourare 
 
BHT bemannas av ideella jourare som är speciellt utbildade för uppgiften och arbetet sker 
under ledning av anställda BRIS-ombud i så kallade jourpass. Jourarens roll är att vara aktivt 
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lyssnande, stödjande, bekräftande och informerande. (Riksförbundet BRIS förbundsstyrelse, 
1999) I telefonen är det viktigt att jouraren lyssnar utan att avbryta eller ifrågasätta barnen. 
Barnen måste känna att de blir respekterade och trodda på oavsett vilka problem de ringer om. 
(Hyvönen & Olofsson, 1997)  
 
Jouraren ska även stötta barnen i deras försök att klarlägga och övervinna sina problem. I 
samtalen ska barnens egna förslag till lösningar uppmuntras och jouraren ska hjälpa barnen att 
bli uppmärksamma på den hjälp som finns att få i barnens närhet. Barnen ska också kunna få 
förklaringar vad gäller olika sakförhållanden. (Moqvist, 1998) 
 
 
3.3.4 Jourpass 
 
BHT är öppen fyra timmar varje eftermiddag och det är två regioner åt gången som bemannar 
telefonerna, undantaget helgerna då en region har jour. Vid full bemanning är åtta linjer 
öppna. På en region arbetar exempelvis varje jourare fyra timmar var fjärde vecka. Under ett 
jourpass ringer det oavbrutet. Så fort en jourare lagt på luren är det dags att ta ett nytt samtal. I 
snitt tar en region emot cirka 150 test- och bussamtal och 25-40 statistikförda samtal per pass 
(se kapitel 3.4). Dessa siffror varierar naturligtvis, exempelvis kan bussamtalen öka på skollov 
då barnen sitter hemma och inte har något att göra. De statistikförda samtalen kan däremot 
minska under loven, kanske för att de som verkligen behöver ringa inte har möjlighet till det 
hemifrån då mamma och pappa är lediga. (Johansson, november 2000) 
 
 
3.3.5 Uppdrag 
 
En liten del (cirka 2%) av alla samtal till BHT blir uppdrag. Uppdrag innebär att ett BRIS-
ombud har ytterligare kontakt med barnen förutom det inledande samtalet till BHT. Det kan 
till exempel gå ut på att ombudet har flera motivationssamtal för att stödja barnen till att våga 
gå vidare eller att barnen ber BRIS om hjälp med något som de har möjlighet att genomföra. 
(Sandelin & Irgens, 2000) 
 
Uppdrag ska ske i samförstånd med barnen och handläggs alltid av ett BRIS-ombud. 
Tillsammans ska de inblandade försöka komma överens om vad som är barnens problem, vad 
kontakten ska resultera i, hur länge de ska ha kontakt och på vilket sätt den ska utvärderas. 
(Riksförbundet BRIS förbundsstyrelse, 1999)  
 
Ombuden får allt mellan inget upp till tre uppdrag per kväll i BHT. Ett uppdragsförfarande 
kan inledas genom att en jourare överlämnar ett samtal i BHT till ett BRIS-ombud. 
Anledningen kan vara att han eller hon har bedömt att barnen inte har någon att vända sig till 
för att få hjälp eller för att barnen själva uttalat att de vill ha hjälp. För barnen presenteras 
BRIS-ombudet ofta som en person som de kan få prata med kontinuerligt.  
 
BRIS-ombudet gör tillsammans med barnen upp om en ny tid då barnen kan ringa till ett 
särskilt uppdragsnummer, dit det är gratis att ringa. Även här får barnen vara anonyma och 
har därmed hela tiden kontrollen över situationen. BRIS agerar inte utan att barnen har bett 
om det. En del kontakter är långa, upp mot ett år, andra kanske stannar vid ett par samtal. 
Syftet är inte att ombuden ska bedriva långa, terapeutiska samtal med barn, även om de ibland 
kan få den effekten. Vissa barn formulerar tydliga uppdrag, till exempel att de vill att BRIS 
ska kontakta deras skola för att få stopp på mobbning eller kontakta barnens socialsekreterare. 
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BRIS-ombud brukar bli bemötta med respekt av samhället och de personer de kontaktar. De 
berörda är ofta villiga att gå in i en samarbetssituation med BRIS för att arbeta för barnens 
bästa. En del barn har svårare att säga exakt vad de vill ha hjälp med och ibland kanske 
hjälpen inte leder till externa kontakter då barnens livssituationer är alltför komplicerade, men 
ombudet har lyssnat och funnits kvar under den svåra tiden.  
 
Kontakten bryts ibland utan att parterna enats om ett formellt avslut, vilket kan ske av flera 
olika anledningar. Kanske fick barnen faktiskt hjälp att komma vidare, eller så hittade de en 
kontakt på närmare håll. Barnen kan även uppleva att de har fått det bättre och att deras 
situation löst sig. Det förekommer också uppdrag där BRIS-ombudet misstänker att barnen 
upplever att kontakten inte levt upp till deras förväntningar, att de inte får ut vad de önskar 
och därför väljer att bryta. (Johansson, november 2000) 
 
 
3.4 Samtalen till Barnens Hjälptelefon 
 
BRIS får kontinuerligt direktförmedlad information om hur barns, särskilt utsatta barns, 
situation i Sverige ser ut via BHT. De samtal som innehåller tillräckligt med information 
statisktikförs och sammanställs årligen i BRIS-rapporten (se bilaga 6). Statistiken innehåller 
inga personuppgifter men visar exempelvis problemområden och ålder på de barn som ringer 
(se bilaga 1). Statistiken redovisar gedigna fakta, men den visar inte de djupare aspekter av 
den många gånger svåra livssituation som barnen lever i. Det måste också framhållas att det 
kan vara svårt för jouraren att bedöma vilket som är samtalets huvudsakliga problem. 
(Sandelin & Irgens, 2000; Hyvönen & Olofsson, 1997) En del problemområden kan också 
vara svåra att definiera, det kan till exempel hända att jouraren tolkar barnets berättelse som 
mobbning när det i själva verket handlar om konflikter. Detta kan göra att statistiken ibland 
blir lite missvisande, men i stort sätt stämmer den överens med de samtal som kommer in. De 
icke statistikförda samtalen är fler till antalet, men de statistikförda upptar en klart större del 
av den totala samtalstiden. (Johansson, november 2000) 
 
Under 1990-talet har samtalen till BHT tiodubblats. Det kan bero på att BRIS har blivit mer 
känd, att organisationen genomfört en rad lyckade informationskampanjer och att barn blivit 
mer frispråkiga när det gäller att berätta om sina problem. Det finns dock tecken som pekar på 
att en ökande grupp barn i Sverige får det allt sämre. 1999 inkom  104 000 påringningar till 
BHT. Av dessa innehöll 14 341 samtal så mycket information att de statistikfördes. 7 av 10 
samtal kom från flickor. Snittåldern var 13 till 14 år, det vill säga barn i högstadieåldern. 
Majoriteten av barnen bodde i biologiska kärnfamiljer. Ju äldre barnen var desto mer ringde 
de om personliga problem medan de yngre barnen i större utsträckning talade om problem 
förknippade med skola och kamrater. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
 
3.4.1 Mobbning 
 
Mobbning toppar listan över vad samtalen till BHT handlar om. Det finns tendenser till att 
mobbningen blir allt grövre och mer sexualiserad. Samtalen visar att pojkar är vanligast både 
som offer och förövare. Flickornas mobbning tycks dock bli alltmer lik pojkarnas vad gäller 
språk och tillvägagångssätt. Nästan uteslutande är det i skolan som barn utsätts för 
trakasserier. Samtalen visar att problemen i skolan avtar med stigande ålder. (Sandelin & 
Irgens, 2000) 
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Vid de flesta samtal säger barnen som utsätts att de har pratat med sin lärare, men inte blivit 
trodda. Det verkar som om de vuxna inte har förmåga att tolka barnens sätt att kommunicera 
och därför inte tar problemen på allvar. (Sandelin, 1997) De flesta barn känner således att de 
inte har någon att vända sig till som lyssnar och förstår dem. Att bli utsatt för mobbning är 
oerhört skrämmande. Barnen blir kränkta och ifrågasatta i djupet av sig själva vilket medför 
att deras självkänsla successivt bryts ner totalt. (Moqvist, 1998) 
 
 
3.4.2 Familjekonflikter 
 
Familjekonflikter innefattar alla typer av konflikter inom familjen. Inte alltför sällan rör det 
konflikter som uppstår i samband med skilsmässor då barnen hamnar i lojalitetskonflikt. De 
vuxna bråkar och utnyttjar barnens beroende av dem. Samtalen tar även upp en del föräldrars 
oförmåga att se sina barns behov. Konflikter inom familjen kan dessutom vara en följd av 
sexuella övergrepp och fysisk misshandel som riktats mot barnen. Det kan då gälla att den 
förälder som inte är delaktig i våldet väljer att ta antingen barnens eller förövarens parti, 
varvid tvist uppstår. (Sandelin & Irgens, 2000; Olofsson 1998) 
 
 
3.4.3 Kärleksproblem och �relationer 
 
Många ringer till BRIS om sina kärleksbekymmer. Det är ofta tonåringar, ungefär lika många 
pojkar som flickor, som ringer om sina förälskelser och om olycklig kärlek. Ett förhållande 
medför svåra och motstridiga känslor som tonåringarna vill prata om, exempelvis om man ska 
vara kvar i ett förhållande med en person som slåss eller missbrukar. Kärleksproblem kan 
också komma sig av att de två förälskade kommer från olika etniska eller kulturella grupper, 
samt av kontakter tagna via Internet. De vanligaste frågorna är hur man gör för att få kontakt 
med den man är intresserad av och hur man botar ett brustet hjärta. En del ringer också får att 
få tips på hur man gör slut utan att göra den andre personen ledsen eller arg. (Sandelin & 
Irgens, 2000; Olofsson, 1998) 
 
Det är svårt att prata om sina innersta känslor med kompisar, och av föräldrar får tonåringar 
alltför ofta höra att det ordnar sig. Viktigast är att lyssna till känslorna, visa att de är okej och 
normala, även om allt känns jobbigt. Ofta mår tonåringen bättre sedan han eller hon fått 
ventilera sitt problem och genom samtalet erhållit nya tankebanor. (Sandelin, 2000, a) 
 
 
3.4.4 Könsutveckling och sexualitet 
 
Könsutveckling och sexualitet har ett nära samband med problemområdet kärleksproblem och 
kärleksrelationer. Även här är det mest tonåringar som ringer, företrädesvis pojkar. De har 
frågor om vad som är normalt kring den kroppsliga utvecklingen. Många samtal handlar 
också om funderingar kring den egna sexuella identiteten och omgivningens syn på den. 
Rädslan för HIV/aids och könssjukdomar märks även i en del samtal. (Sandelin & Irgens, 
2000) Vissa ringer för att prata om sexdebuten, hur det är att ha sex, om det gör ont första 
gången och hur man skaffar preventivmedel. De känner sig nervösa och oroliga över att ännu 
inte ha blivit av med oskulden när kompisarna har blivit det. (Olofsson, 1998) 
 
En del unga blivande mödrar ringer till BHT och berättar om sin situation och om sina tankar 
på abort. Speciellt komplicerad verkar situationen vara för invandrarflickor som vittnar om 
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kulturkrockar som uppstått vid en av omgivningen oönskad graviditet. Flickorna dras mellan 
tanken på att vara familjen till lags och på sin egen önskan om att behålla barnet. 
Funderingarna leder ofta till att flickorna gör abort i smyg. (B&U nr 5, 1997)  
 
 
3.4.5 Sexuella övergrepp/ofredanden 
 
Sexuella övergrepp/ofredanden är det problemområde som tillsammans med mobbning ökat 
mest de senaste åren. Det kan ha samband med att man fått ökade kunskaper inom området, 
som tidigare var relativt okänt, vilket i sin tur bidragit till att tabugränser raserats. Därmed har 
barnen känt att det varit okej att prata om övergreppen och till följd därav har samtalen ökat. 
Samtalen handlar sällan om verbala ofredanden utan nästan alltid berättar barnen om de 
grövsta kränkningar som finns där de handgripligen utsatts för våldtäkt, våldtäktsförsök eller 
med psykiskt våld tilltvingats samlag.  
 
Det är vanligast med manliga förövare, men den kvinnliga andelen har ökat något. Lärare och 
skolpersonal kan ses som överrepresenterade i förövarbilden när det gäller övergrepp 
genomförda utanför hemmet. Det kan bero på att barn ofta har lättare för att berätta om 
övergrepp som inträffat i skolan än om övergrepp genomförda i hemmet. Barn drar sig för att 
ange en anhörig. (B&U nr 3-4, 2000, b)  
 
Största andelen övergrepp sker i hemmet och flickor är mest utsatta. En överrepresentation 
kan ses av barn som bor i styvfamilj. Det är troligt att samtalen om sexuella övergrepp föregås 
av flera testsamtal innan barnet slutligen vågar berätta. (Sandelin & Irgens, 2000) Rädslan för 
att inte bli trodd är stor, särskilt om det är en familjemedlem som är förövare. Andra vuxna 
kan ha svårt att ta till sig barnens berättelser eftersom de känner avsky, ångest och hat över 
vad de får höra. Blir barnen inte trodda leder det till ännu ett förödande svek. Många gånger 
vill barnen skydda familjemedlemmen. En anmälan kan medföra att familjen splittras och det 
är det sista barnen vill. De kan inte tänka sig ett liv utan mamma och pappa. Ibland blir barnen 
också skrämda till tystnad av förövaren och det paradoxala i situationen är att samme person 
som barnen är hänvisade till för att få skydd, tröst och stöd också är den som utsätter barnen 
för skada, plågor och hot.  
 
Barnen kan försöka skydda sig genom att stänga av vissa delar av sig själva. De skärmar av 
sina känslor vilket gör det svårt att nå barnen. Senare i livet kan de som blivit utsatta för 
övergrepp ha svårt att utveckla nära relationer till andra människor vilket kan få till följd att 
de drabbas av svåra depressioner på grund av ensamhet. Barnen hatar ofta sig själva, känner 
skuld och skam. Den egna kroppen upplevs som äcklig och smutsig. (Moqvist, 1998) 
 
 
3.4.6 Kamratproblem 
 
Kamratproblem är för de inblandade mycket dramatiska. Barn uttrycker känslor av ledsamhet 
till följd av att de ha förlorat en vän eller att vänskapen på något sätt förändrats. Starka 
känslor av sorg och ensamhet uppkommer. Problemen kan vara konkreta genom att barnen är 
utstöta eller utsatta för mobbning. En del barn berättar om bråk mellan gäng eller med bästa 
kompisen. Vissa samtal handlar också om barn som är så blyga att de inte vågar ta kontakt 
med jämnåriga för att utveckla vänskapsrelationer. Tillit är ett tema som dyker upp ibland, då 
barnen ställer sig frågan om de har kompisar som de verkligen kan lita på. (Sandelin & Irgens, 
2000) 
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3.4.7 Fysisk misshandel/vanvård 
 
I Föräldrabalken kapitel 6 § 1 står det att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling. Denna lag antogs i Sverige 1979, men trots detta misshandlas 
det idag fler barn i vårt land än det gjorde för tio år sedan. (Singer, 1999) 
 
Många av dem som ringer till BHT om fysisk misshandel är flickor och vanligtvis sker 
misshandeln inom familjen. (B&U nr 3-4 2000, c) När barn ser eller upplever våld i familjen 
så är det ett hot mot deras trygghet och existens. Barnen kan själva bli misshandlade eller 
också ser de hur pappa misshandlar mamma. (Moqvist, 1998) Barnen upplever ofta våldet 
regelbundet, ibland flera gånger i veckan. Det kan ske när som helst utan att barnen vet vad 
som har orsakat slagen. Det är inte ovanligt att alkohol är inblandat när misshandeln äger rum. 
Barnen vittnar om slag mot huvudet, ansiktet och kroppen. Knytnävsslag utdelas, liksom slag 
med hjälp av olika tillhyggen som skärp, käppar, mattpiska, dammsugarslang och kniv. I 
många fall blir barnen som utsätts för slagen ledsna, men vågar inte göra motstånd utan 
backar istället och biter ihop. Misshandeln sätter sina tydliga spår i barnens inre värld. Många 
känslor väller upp till följd av våldet som till exempel förtvivlan, rädsla, sorg, förvirring, 
uppgivenhet och ibland även självmordstankar. Det är endast ett fåtal som vill anmäla sin 
förälder för misshandel av rädsla för att det bara ska bli värre och att yngre syskon ska råka 
ännu mer illa ut. (Sandelin, 1998, d) 
 
 
3.4.8 Missbruksproblem 
 
Barn i missbrukarfamiljer får anpassa sig till en tillvaro av övergivenhet och oro. De axlar 
ofta ett omänskligt ansvar för hem och småsyskon. Tidigt får de lära sig att klara sig på egen 
hand. Många gånger finns även psykisk- och fysisk misshandel och vanvård med i 
problembilden. Vanligast är att samtalen om missbruk handlar om en förälders drog- eller 
alkoholberoende. Det förekommer också samtal om syskons, kompisars eller eget missbruk. 
(Sandelin & Irgens, 2000) 
 
Barnet döljer sin livssituation utåt, vilken präglas av våld och sena nätter med vilda fester. Det 
kan bero på att barnen känner skuld för förälderns missbruk. Det kan till och med vara så att 
föräldern inte vill erkänna sin egen del i missbruket utan utser barnen till syndabockar. Detta 
gör att barnen många gånger bär på känslor av skam, skuld, sorg, rädsla och osäkerhet för att 
de inte lyckats få föräldern att sluta. Tankar cirkulerar om att vore jag bara lite snällare, 
duktigare, mer hjälpsam vad gäller hem och småsyskon så skulle allt bli bättre. Att inte räcka 
till gör att självkänslan sjunker i botten. En reaktion som barn till missbrukare kan utveckla är 
att de försöker dra till sig negativ uppmärksamhet från omgivningen för att, omedvetet, fria 
och skydda föräldrarna från ansvar. (Moqvist, 1998) 
 
 
3.4.9 Identitetsutveckling och livsfrågor 
 
Identitetsutveckling och livsfrågor berör samtal om existentiella frågor och om tankar som rör 
olika livsval kopplade till den egna identiteten. Barnen söker sitt egna jag och vill ha 
bekräftelse på att de duger. Samtalen kan också beröra adoption, där de adopterade barnen 
känner en allt större längtan efter att finna sitt ursprung. Funderingar över livets mening där 
barn vittnar om livströtthet förekommer också. (Sandelin & Irgens, 2000) 
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3.4.10 Skilsmässoproblem 
 
Sen 1980-talet har samtalen om separationer, vårdnad och umgänge minskat till hälften. I 
samband med skilsmässor känner sig barnen ofta osäkra över den nya situationen. De 
funderar över var de ska bo, då de vill vara lojala mot båda sina föräldrar. Det uppstår också 
konflikter i samband med att barn får styvföräldrar och styvsyskon. Många barn blir stressade 
av att tvingas flytta mot sin vilja och att inte få träffa både mamma och pappa. Många gånger 
uttrycks en önskan om att få träffa pappa oftare. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
 
3.4.11 Information 
 
När barn ringer in och ställer frågor av allmän karaktär så hamnar dessa under rubriken 
information. Det kan till exempel vara frågor som rör BRIS som organisation, barns 
rättigheter eller praktiska frågor. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
 
3.4.12 Ätstörningar 
 
En del barn känner ett orealistiskt krav, både från omgivningen och från sig själva, på att se 
perfekta ut. Detta skönhetsideal får dem att svälta sig själva. Samtalen om ätstörningar 
kommer mestadels från flickor där det framkommer att både deras fysiska och mentala hälsa 
är i fara. Problemet är mycket komplicerat och svårt att komma till rätta med då det är djupt 
rotat i barnens inre. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
 
3.4.13 Psykisk misshandel 
 
Den psykiska misshandeln utgör bara en liten del av alla de samtal som handlar om 
misshandel av olika slag. I samtalen berättar barnen om att de dagligen utsätts för psykisk 
terror som leder till att deras självkänsla spolieras. Terrorn kan till exempel komma till uttryck 
genom pikar om barnens utseende eller genom att barnen går omkring med ett ständigt hot om 
stryk hängande över sig. (Sandelin & Irgens, 2000)  
 
 
3.4.14 Annat och övrigt 
 
En del samtal handlar om saker som inte kan placeras inom ett enskilt problemområde. Det 
beror på att innehållet, som kan vara mycket allvarligt, inte förekommer mer än vid enstaka 
tillfällen. Samtalen kan gå ut på att barn ringt bara för att prata eller också vittnar samtalen om 
en uttalad ensamhet. Likaså finns det barn som ringer och berättar om kriminalitet, uttalade 
självmordstankar, problem i skolan som inte är mobbning, arbetslöshet, familjens ekonomi, 
flyktingproblematik och etniska motsättningar. Grundstenen i många samtal är en längtan 
efter att bli sedd, accepterad och bekräftad som man är. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
Sorg och vanmakt vid förlust av en kamrat eller anhörig är ett område som samtalen kan 
beröra. Efter den stora brandkatastrofen i Göteborg som krävde över 60 ungdomars liv, ringde 
många förtvivlade kamrater till offren och även personer son m överlevt branden, till BHT. 
Många av dem som ringde befann sig i chock och hade skuldkänslor. Barnen behövde därför 
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någon att tala med, som hade tid att lyssna. De frågade bland annat om hur de kunde få tröst 
av sina föräldrar och hur de kunde trösta andra. (Sandelin, 1998, e) 
 
 
3.5 Övriga påringningar 
 
De samtal som inte statistikförs hamnar under övriga påringningar. De utgör en stor del av 
antalet samtal till BRIS, men de upptar inte lika mycket tid som de statistikförda samtalen. 
Medellängden på övriga påringningar är en minut medan de statistikförda samtalen i snitt är 
13 minuter långa. (Irgens & Moqvist, 2000) 
 
De övriga påringningarna delas in i fem undergrupper: 
 

• Påläggningar � den som ringer lägger på luren direkt 
 

• Test/bus 
 

• Tysta 
 

• Vaneringare � BRIS har identifierat cirka fem till tio kända vaneringare. De är ofta 
vuxna män som tycks ha ett tvångsmässigt beteende där en okänd person på ett 
gratisnummer blir en av de få kontakter de har med omvärlden. Vaneringaren kan 
ringa flera gånger under samma dag och har ibland hållit på i åratal. Samtalen handlar 
ofta om sexualitet och könsutveckling.  

 
• Annat/övrigt � personer som har ringt fel eller vuxna som hänvisas till BRIS 

Vuxentelefon Om barn. (B&U nr 2, 2000) 
 
Test- och bussamtalen har ökat kraftigt under 1990-talet och handlar till stor del om saker som 
barn upplever i sin vardag. Ofta framförs barnens frågor och påståenden på ett provokativt 
sätt. Många gånger skriker barnen sexuella fraser eller frågar jouraren om dennes 
erfarenheter, önskningar och vanor när det gäller sex. Barnen ringer också och ställer frågor 
som rör sex, för att få förklaringar på saker de har hört men som de inte riktigt har förstått.  
 
I bussamtalen möter jouraren glada, nyfikna, ledsna, arga och provocerande barn. Ofta ringer 
barnen flera gånger under samma jourpass. Det vanligaste är att barnen ringer i grupp men att 
det är en person som fungerar som språkrör för de övriga. Pojkar ringer oftare och busar än 
flickor. Anledningen till att barnen ringer till BRIS och busar kan vara att de vill testa vad 
BRIS är, om det verkligen är någon som svarar och om det är en trovärdig person. Man kan 
också märka att barnen inte har något att göra och ser BRIS som ett roligt sätt att fördriva 
tiden med. En del vill imponera på kamraterna genom att visa att de vågar ringa. På ett sätt 
kan busandet ses som ett kreativt sätt att pröva vuxenvärlden. Självklart ringer barnen även 
för att det är gratis att ringa, de är anonyma och kan därför vara hur oförskämda som helst 
utan att det händer något. Barnen har helt enkelt kontroll över kommunikationen och över den 
vuxne i andra änden. (Irgens & Moqvist, 2000) 
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3.6 Vuxenvärldens frånvaro 
 
Många barn saknar idag vuxna som de kan vända sig till. De upplever att vuxenvärlden består 
av en hop stressade och ibland självupptagna individer som varken har tid eller ork att ta hand 
om sina barn. Barnen saknar ett nätverk där de kan få stöd och hjälp. Det sker ständigt 
neddragningar inom de områden där barnen befinner sig, vilka ska utgöra deras trygghet, 
såsom dagis, fritids och skola. De måste alltför ofta klara sig själva, trots att deras yttersta 
önskan är att mamma och pappa ska vara hemma hos dem och finnas till hands. (Hyvönen & 
Olofsson, 1997) 
 
BRIS varnar för det växande problemet med föräldrar som abdikerar, det vill säga avsäger sig 
ansvaret för den omvårdnad som deras barn behöver. Detta gör att ett stort antal unga 
människor står utan vuxna som kan fungera som förebilder och stå för gränssättning. Särskilt 
missnöjda verkar barnen vara med personal inom skolan som i många fall bagatelliserar deras 
problem och inte tar deras signaler på allvar. (Harnesk & Sandelin, 2000) 
 
Barnen behöver vuxna som är villiga att lyssna på det de har att säga och som är intresserade 
av hur just de mår. Ilskan som riktas mot jourarna i telefonen kan till viss del förklaras av den 
ilska som många barn känner mot vuxna. De möter inte vuxna med respekt om de inte själva 
blir bemötta med detsamma. Den bristande tilltron till vuxna blir ännu större om det är en 
förälder som är förövare i något barnen råkat ut för. Det är svårt att veta vem man kan lita på 
om man inte kan lita på sin egen förälder. (Hyvönen & Olofsson, 1997) 
 
Barn med invandrarbakgrund ringer inte så ofta om ensamhet och brist på vuxenkontakter. 
Kanske är det så att i deras kultur har man ett mer naturligt nätverk och en större samhörighet 
med släktingar än barn med svenska föräldrar. (Sandelin, 1996, f) Det är dock värt att notera 
att ofta när jouraren inventerar ett barns sociala nätverk så finns det åtminstone en vuxen som 
barnen inte själva har tänkt på, som kan tänkas vara en förtroendeingivande person. Det är 
viktigt att barnen får hjälp att hitta denna person för att kunna gå vidare med sina problem. 
(Olofsson, 1998) 
 
 
3.7 Barnens sinnesstämning 
 
I samtalen förmedlar barnen många olika känslouttryck. Det kan vara svårt att utifrån ett 
samtal säga om det är arga eller ledsna barn som ringer. Man får snarare försöka tolka vilken 
känsla barnen har just då, när de ringer. Ibland ringer barnen in med en viss känsla som sedan 
förändras under samtalets gång. Jouraren gör här en stor nytta genom att bekräfta barnens 
känsla och inge hopp. Kanske känner sig barnen bättre till mods när de avslutar samtalet eller 
åtminstone så pass mycket bättre att de ringer tillbaka igen om det behövs. (Johansson, 
november 2000) 
De flesta samtal handlar på något sätt om direkt eller indirekt sorg. Den kan till exempel 
utgöras av att barnen inser att de inte ska behöva ha det såhär. Särskilt när barnen sätter ord på 
sin situation så blir sorgen tydlig. Ännu vanligare är det att känslorna av sorg har förträngts 
och istället ersatts av ilska, aggression, passivitet eller självförakt. (Sandelin, 1998 g) 
 
I telefonen möter man ångestfyllda barn eller barn som är förbannade. Ilskan kan komma ur 
en frustration av något slag. Det kan vara så att barnen känner sig missförstådda, åsidosatta 
eller att de inte har blivit lyssnade på. Barn upplever detta på samma sätt som en vuxen gör 
och blir lika kränkta. Barn är väldigt omedelbara. Det händer något här och nu som gör att de 
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inte mår bra och då ringer de till BRIS. De spar inte på den känslan, vilket är sunt. Istället för 
att vända ilskan inåt spelar de ut den genom ett samtal. (Johansson, november 2000) Barnen 
befinner sig alltså ofta mitt i problemet när de ringer, deras utsatthet pågår just nu. Det är barn 
som har fått nog och som vill se en förändring. (Olofsson, 1998) 
 
Självklart finns det barn som ringer och är glada, nyfikna och spralliga men i många samtal 
förmedlas depressiva känslor av olika slag. Man kan inte säga att flickor pratar mer om 
känslomässiga problem och pojkar om konkreta och praktiska. Pojkar ger minst lika ofta 
uttryck för sina känslor, men flickor uttrycker generellt sätt oftare ledsamhet, sorg eller 
självmordstankar. (Sandelin & Irgens, 2000) 
 
Det är svårt att utifrån de barn som ringer ge en generell bild av hur barn i Sverige mår. 
Kanske är de barn som ringer de starka eftersom de faktiskt hör av sig och ber om hjälp. Man 
måste utgå från att det finns ett stort antal barn ute i landet som skulle behöva hjälp men som 
varken tar kontakt med BRIS eller någon annan vuxen. (Olofsson, 1998)  
 
 
3.8 Svårigheter med samtal via telefon 
 
I telefonen kan jouraren inte se barnen i andra änden. Därför blir den bild som förmedlas av 
barnens situation något osäker och subjektiv. Jouraren går miste om barnens icke-verbala 
språk i form av gester, miner och kroppshållning, vilket i vanliga fall förstärker förståelsen av 
det muntliga talet. Ibland kan det även vara svårt att höra vad barnen säger då samtalet störs 
av buller eller av att barnen har en dialekt som jouraren inte riktigt förstår. Jouraren målar 
därmed upp en egen bild i sitt inre av de barn som ringer och av deras situation. Risken är att 
denna bild får så stor plats i jourarens huvud att de verkliga barnen försvinner. Det gäller att 
försöka lyssna på vad som verkligen sägs, inte dra egna slutsatser och övertolka. (Olofsson, 
1998) 
 
För att göra sig förstådda via telefon måste barnen ha ett utvecklat verbalt språk. Exempelvis 
kan bristande kunskaper i svenska språket göra att de har svårt att förmedla sig så att jouraren 
förstår vad de vill. Har barnen stora språkliga brister kan det även finnas risk för att barnen 
drar sig för att ringa. Förståndshandikappade barn ringer exempelvis inte så ofta till BHT 
vilket visar att det finns grupper av barn i samhället som inte ser BRIS som en möjlighet för 
att få stöd och hjälp. (Johansson, november 2000) 
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4. Redovisning av intervjuer 
 
I redovisningen finns en sammanställning av de intervjuer som genomförts med jourare. 
Många liknande åsikter har framkommit och de är samlade under tio rubriker, indelade i två 
kategorier, barnet och den vuxne. De personnamn som förekommer nedan är fiktiva (se kap 
2.2.6). 
 
 
4.1 Barnet 
 
De intervjuade har fått göra egna tolkningar av de samtal de haft med barn i BHT. I kategorin 
barnet samlas tankar kring saker som rör barn, deras känslor och upplevelser. 
 
 
4.1.1 Samtalen till BHT, en spegling av verkligheten 
 
Fyra av de tillfrågade jourarna tycker absolut att det är en verklighet som de möter i BHT. De 
kan se dessa barn i skolan, både de som ringer och busar och de som berättar om allvarliga 
problem. Anders tycker att samtalen är representativa för oron i samhället och de visar också 
hur vi i vuxenvärlden mår. Han tycker sig märka ett allt större glapp mellan ytterligheterna, de 
som har det jobbigt har fått det mycket värre och de som har det bra har fått det betydligt 
bättre. Det som ofta kallas lagom har tunnats ut. Annika hade svårare att se den kategori barn 
som ringer till BHT på den skola där hon arbetade förut. Den låg i ett lugnare område. Då 
trodde hon att det var en speciell grupp barn som hade det väldigt jobbigt som ringde, nu ser 
hon att de finns på riktigt.  
 
Sara och Monica menar att det är en del av verkligheten som möter dem i telefonen, men det 
är inte en heltäckande bild. De barn som ringer är de som mår dåligt. Man ska vara medveten 
om att många barn och familjer mår väldigt bra, säger Monica, och dessa barn är inte i behov 
av att ringa. De som hör av sig är dock goda representanter för förlorarna, de som står i 
riskzonen. 
 
 
4.1.2 Barnens sinnesstämning 
 
De intervjuade är överens om att de i barntelefonen möter alla kategorier av barn, med alla de 
sinnesstämningar som man kan uppleva som människa. Det är mycket test och bus där barn 
ringer för att se vad BRIS är, om någon svarar och i sådana fall vem det är. Monica ser det i 
grunden som positivt att barn ringer för att testa. Det gör att de vet hur de ska göra om de 
någon gång har ett problem som de vill prata om. En del bussamtal är väldigt grova, vilket 
Sara påpekar. De kan handla om sådana sexuella saker som man inte tror att barn har vetskap 
om. Många barn kommer också med frågor om vad som är normalt och inte. En oro kan 
märkas bland de barn som har problem som rör familjen, de frågar sig vad som kommer att 
hända nu, säger Barbro. Anna menar att man kan märka en ilska hos vissa barn samtidigt som 
många ringer och är väldigt ledsna.  

 
Statistiken säger ju att samtalen blivit dels fler och grövre, gällande mycket grövre saker, 
övergrepp och så. Det kan jag hålla med om. Men jag tycker också man har märkt en 
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jätteskillnad på folk som ringer in och är glada och bara vill förmedla glädjande saker. Det 
tycker jag är kul, så det är inte bara en baksida med att samtalen har ökat. (Anders) 
 
 

4.1.3 Ensamma barn som saknar vuxnas närvaro 
 
Alla de åtta intervjuade tycker sig märka att många barn känner sig väldigt ensamma. De 
saknar vuxna som de kan lita på och anförtro sig åt. Anna tror att mycket av den ilska och den 
ledsamhet barnen uttrycker beror på de vuxnas svek, att de inte finns tillgängliga när barnen 
behöver dem. Alla respondenter uttrycker också att neddragningarna i skolan gör att 
personalen inte hinner uppmärksamma alla barn. Lotta nämner att många skolor idag varken 
har kurator eller skolsköterska, eller så är de bara tillgängliga ett par timmar i veckan. 
Utbrändheten hos personalen kan bland annat grunda sig i en känsla av otillräcklighet, menar 
Karin. Det diskuteras mycket om detta i arbetslagen och många känner att de har mer att ge 
men att tiden saknas. Flera nämner att det sociala nätet har försvunnit och att barnen är 
utelämnade till sig själva.  
 
 

Skyddsnätet finns inte längre. Man har ingen lärare som man kan prata med, man har 
föräldrar som antingen jobbar för mycket eller är skilda och inte har tid, eller pressade 
föräldrar på något sätt, utsatta föräldrar. Så har man heller inga släktingar, då finns det liksom 
ingen mer. Och de har kanske kommit utanför fritaverksamheten, så de har skolan och sen har 
de bara en tom ödslighet på något sätt. (Monica) 
 

 
Anders märker att avsaknaden av kärnfamiljen gör sig tydlig. Många barn lever i avsaknad av 
empati och har ingenstans där de kan få vägledning i känslolivet. Föräldrarna jobbar sent och 
kommer hem så trötta att de inte orkar med familjeliv, vilket barnen får lida för. Anders 
varnar för att karusellen snurrar lite för fort i samhället, både för barn och för vuxna. Sara 
undrar vart ansvaret för barnens uppväxt och implementering av normer har tagit vägen. Förr 
låg det till stor del hos föräldrarna, men idag tycks alltmer skjutas över på fritidsgårdar och 
liknande. Det är självklart att barnen inte känner sig lika trygga och säkra då. Karin tycker sig 
också märka att många föräldrar idag strävar efter att vara kompis med sina barn istället för en 
förälder som står för gränssättning. Det är en mentalitet som är väl synlig i dagens samhälle. 
 

 
Väldigt mycket bygger ju idag på individen, du ska självförverkliga dig. Som vuxen ska du 
göra karriär och du ska ha hobbys och du ska göra både det ena och det andra. Och så har du 
inte tid för några barn egentligen. (Karin) 

 
 
4.1.4 Barnens erfarenheter av kontaktförsök med personal i skolan 
 
De intervjuade blev tillfrågade om vilken bild de har fått av barnens kontakter med skolan, i 
de fall man pratat om detta. Alla är rörande överens om att kontakten inte har fungerat 
tillfredsställande för barnen. En del säger till och med att den varit urdålig, att man inte kan 
kalla den kontakt överhuvudtaget. Monica säger att i nio av tio fall har barnen fruktansvärt 
dålig erfarenhet av skolan, den ställer inte upp. Hon tror att de flesta inte orkar, hinner eller 
förstår att de överger barnen. Omvårdnaden har på något sätt försvunnit. Fem av jourarna 
nämner att barnen ofta säger att de försökt att prata med en vuxen i skolan, men att det sedan 
inte hänt något mer. De har alltså inte blivit lyssnade på. Anna menar att det är vanligt att 
vuxna missförstår barn och vad de vill. Även Annika är inne på att den vuxne ser annorlunda 
på barnens problem än vad barnen själva gör. För barnen kanske ett problem tycks stort och 
betungande, medan den vuxne viftar bort och bagatelliserar det. 
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Anders menar att lärarna inte alltid har verktyg för att göra något. Barnen är inte alltid ute 
efter ett konkret handlingsprogram utan vill bara få tillräckligt med tid och bli bemötta på sin 
egen nivå. Han anser att det handlar om en process byggd på tilltro och kärlek, något som 
fungerar väldigt dåligt. Det behövs fler vuxna, fler förebilder och mer resurser i skolan som 
kan ta sig tid och möta barnen utifrån ett barnperspektiv. 
 
Många gånger hänvisar jourarna barnen i BHT till skolans kurator eller skolsköterska. Barbro 
tycker sig dock märka att en del barn har en negativ bild av dessa personer. Barnen vet inte 
vilka de är eller så tycker de inte om dem. 
 
 

Den elevvårdande personalen skulle synas mer bland eleverna. De kan gå runt i klasserna och 
informera mer, berätta om sitt arbete och lära känna eleverna lite bättre. De har telefontider 
och besökstider nu. Även vi vuxna tycker ju att det är svårt att söka upp en  
främmande person. (Barbro) 

 
 
Karin tror dock att en orsak till att kontakten inte har fungerat tillfredsställande kan vara att 
den vuxne anser att barnet själv har en del i det hela, exempelvis i en kamratkonflikt. Hon 
menar att dagens barn relativt ofta har svårt att se vad de själva har gjort och de har svårt med 
empatin. Barnen kan inte sätta sig in i hur en annan människa känner för samma situation och 
därför kan ett barn uppleva kontakten som misslyckad då den vuxne inte tar dess parti. Det 
ligger lite i tiden, menar Karin, då barnen formas till individer som ska framhäva sig själva. 
Detta medför att klimatet i gruppen blir hårdare och barnen armbågar sig fram på ett mer 
utpräglat sätt än tidigare då barnen fostrades mer till grupptänkande.  
 
 
4.2 Den vuxne 
 
Under rubriken den vuxne återfinns resonemang som rör skolpersonal som möter barn i 
skolan som mår dåligt, samt jourarens tankar om den egna nyttan av sitt BRIS-arbete. 
 
 
4.2.1 Medvetna vuxna eller inte 
 
Jourarna är överens om att de flesta som arbetar i skolan är medvetna om att det finns många 
barn som har det svårt och som mår dåligt. Det är, trots vetskap, inte alla som agerar. All 
skolpersonal har inte alltid tid eller ork att riktigt engagera sig. Annika tror att det handlar om 
personliga erfarenheter och att personal på skolor där problem sällan förekommer kanske står 
handfallna och inte har rutin för hur de ska agera. Hon anser vidare att man många gånger kan 
hjälpa barnen, men att man också måste inse sin begränsning och be om hjälp istället för att ta 
på sig saker som man inte är kapabel att reda ut på egen hand.  
 
Stort ansvar läggs på kuratorer och skolsköterskor, menar Lotta. Hon säger att mycket går att 
lösa på skolnivå och att läraren kan använda kuratorn som bollplank vid svåra problem. När 
BUP måste kopplas in, för psykisk behandling, är väntetiden upp till ett halvår. Då kan det 
vara svårt att veta vad skolan kan göra för att stötta barnen under tiden. Lotta tror också att 
många inom skolan inte vet vem de ska vända sig till, hur de ska tackla det de får reda på eller 
om problemet är tillräckligt stort för att de ska göra något.  
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En del barns problem är svåra att upptäcka eftersom de är skickliga på att dölja dem. De visar 
inte oss vuxna hur de har det, säger Sara. Anna tycker att det ofta är fritidspersonalen som 
upptäcker problemen. Barnen kommer oftare till dem och berättar om det som är jobbigt än 
till läraren. Det kan bero på att de tar sig tid att lyssna och att det är tillåtet för barnen att 
krypa upp i deras knän. Fritids är även barnens första kontakt med skolvärlden och blir därför 
naturligt deras trygghet. Dessutom har fritidspersonalen ofta mer kontakt med barnens 
föräldrar. Anders hoppas att man väljer att arbeta i skolan för att man är intresserad och 
engagerad. Då har man också lättare att se, höra och ta in information. Han ser dock att det 
kan vara svårt att hänga med i barnens värld. 
 
 

Det kan nog vara svårt att vara medveten om det ruskiga tempo som blivit bland ungar idag. 
Det har liksom exploderat med modemedvetenhet och även kriminalitet och droger. Det går 
fort framåt. Och influenser, det kommer nya influenser hela tiden, både inom landet och 
utom. Det kan vara lite svårt att hänga med i om man inte är invigd så att säga. (Anders) 
 
 

4.2.2 Lärarutbildningen 
 
Genomgående säger de intervjuade att det behövs mycket utbildning om den verklighet som 
studenterna kommer att möta när de börjar arbeta, om barn med särskilda behov. Läraryrket 
handlar till stor del om sociala aspekter och det är också det som de intervjuade upplever som 
det svåraste att hantera. Monica tycker att lärarutbildningen skulle kunna ha kontakt med 
socialvård, socialarbetare och kuratorer som kan berätta om hur samhället ser ut för dagens 
unga. Även Anders anser att utbildningen ska integreras med barnens värld och att 
studenterna ska få kännedom om barns influenser och ideal. Studenterna måste också lära sig 
lyssna på och respektera det barnen har att säga för att inte omotiverat gå in och straffa och 
sanktionera.  
 
Karin känner att det är viktigt att ha goda kunskaper om barns utveckling för att kunna möta 
dem på rätt sätt. En del i det kan vara att lära sig känna igen signaler, hur barn säger saker och 
hur man ska tolka det som sägs, något som Annika anser att utbildningen borde ta upp. Anna 
tycker att studenterna ska ges tillfälle att leka med barn under praktiken, i leken lär de sig se 
helheten hos barnen. Konfliktlösning, argumentering, ledarskap och samtalsmetodik är 
ytterligare delar som en del har nämnt som viktiga i en utbildning för blivande lärare.  
 
 
4.2.3 Fortbildning 
 
Tre intervjupersoner nämner spontant att det är viktigt med fortbildning för den personal som 
redan är inne i verksamheten. Monica menar att många inom skolan saknar tillförlitliga 
kunskaper inom det sociala området. Hon säger att den fortbildning som idag erbjuds i arbetet 
är trendstyrd, det vill säga den innefattar enbart modeflugor, just nu DAMP, vilket gör att inga 
pengar blir över till andra områden. Monica känner också att många inte är uppdaterade på 
dagens barn, kontakten med världen utanför skolan är ibland alltför begränsad. Detta 
överensstämmer med Anders önskan om att personalen regelbundet borde informeras om nya 
influenser som får fäste bland barnen, droger och signaler att vara uppmärksam på. Denna 
fortbildning bör tillhandahållas minst en gång per termin. Lotta efterfrågar en kontinuitet i 
fortbildningen, samt att ny kunskap som personalen tillgodogör sig ska följas upp ordentligt.  
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4.2.4 BRIS-erfarenheter som kan vara värda att förmedla till kollegor 
 
Några av de intervjuade känner att de har erfarenheter som de skulle kunna dela med sig av 
till sina kollegor. Anna tycker att den samtalsmetodik som lärs ut via BRIS fungerar väl och 
därför kan ligga till grund för samtalssituationer med barn även i skolan. Det är viktigt att 
väcka diskussion ibland kollegorna om den etik och moral som råder på skolan och vad de är 
skyldiga till som lärare, menar Sara. Hon har också märkt ett intresse från kollegor vad gäller 
BRIS, de vill lära sig mer om organisationen. Monica känner att hon vill stärka kollegorna i 
deras bemötande av eleverna, att de alltid ska ta dem på allvar och ta sig tid att lyssna på dem. 
Det är av stor betydelse att läraren blir en trygg vuxen som barnen litar på och som fungerar 
som en god medmänniska.  
 
 
4.2.5 Skolpersonalens arbete för att få barnen att öppna sig i skolan 
 
I samtalen till BHT har många barn en tendens att öppna sig relativt mycket. De berättar om 
sina problem och blottar sina innersta tankar. Flera av respondenterna menar att en bidragande 
orsak till att barnen väljer att berätta mer i telefonen än i skolan är att de kan dölja sig bakom 
anonymiteten och att de inte behöver stå öga mot öga med den de öppnar sig för. Vissa saker 
kan kännas alltför generande att fråga en person som de kommer att möta regelbundet en lång 
tid framöver, då är det enklare att prata med en okänd telefonröst, funderar Sara. I BHT möts 
inte barnen av moralpredikningar, vilket oftare kan bli resultatet av en del samtal med läraren 
tror Anna, därför blir det lättare att berätta.  
 
Monica har funderat mycket på varför barnen inte ser skolan som en absolut, solid institution 
med personal som står på deras sida och tar deras parti. Det råder ett misstroende mot 
personalen som måste överbyggas. Några av de intervjuade tror också att barnen ibland 
känner att personalen ignorerar problem som uppstår i skolan och att det bidrar till att göra 
barnen avtrubbade och ger dem en känsla av att det inte är någon idé att säga något då ingen 
agerar.  
 
Barnen väljer i stor utsträckning att i skolan inte berätta om problem som rör familjen. Det 
beror på att barn är väldigt lojala mot sina föräldrar och skyddar dem så lång det går, enligt 
Sara. Karin är inne på liknande tankegångar och menar att skolan är duktig på att hantera 
problem som rör skolsituationen, men när hemmet är inblandat står man många gånger 
chanslös. Barnen är rädda för att förvärra situationen om de berättar eller så vill de inte riskera 
att förlora sina föräldrar. Redan på ett tidigt stadium är barnen medvetna om att skola och hem 
har regelbunden kontakt, säger Monica. Det finns en skolkod som säger att läraren ska 
kontakta hemmen vid vetskap om något som barnen far illa av. Skolpersonalen måste arbeta 
för att skapa ett förtroende hos barnen, menar de intervjuade. Lotta samtalar alltid med barnen 
om att hon inte agerar utan att först ha diskuterat det med den berörde, detta för att visa att 
hon går att lita på. Anders har liknande tankar om relationen mellan de inblandade parterna i 
ett förtroendesamtal. 
 
 

Om man har ett kärleksförhållande eller om man har ett professionellt förhållande i arbetslivet 
så bygger det någonstans på, fundamentet måste vara, tillit och förtroende. Det byggs inte på 
en dag eller på en lektion och lärarna gör ett enormt arbete, men det finns inte tid att vara alla 
till lags. (Anders) 
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Sara anser att det är viktigt att personalen är ärlig mot barnen redan i samtalens inledning, då 
barnen ofta ber de vuxna att inte föra det som kommer att sägas vidare. Barnen måste göras 
uppmärksamma på att läraren måste ta upp vissa saker med föräldrarna om problemen är av 
sådan art eller att de är så allvarliga att barnen är i behov av yttre hjälp. Sara utvecklar också 
sina tankar genom att påvisa att läraren måste visa sig engagerad och intresserad av barnens 
vardag och de saker som händer dem. Man måste lyssna till dem och tillsammans aktivt 
arbeta för att nå en förbättring.  
 
 

Många säger att nu börjar lektionen om fem minuter eller att man måste gå och rätta prov 
eller var det nu är. Man tar sig inte tid till att sätta sig ner med barnet. Då får man väl ta det på 
kvällen eller skriva upp övertid, man får ta upp det med sin rektor så att man faktiskt tar den 
tid som behövs. (Lotta) 
 

 
Annas arbetslag använder sig av en metod som kallas forumspel, för att få barnen att diskutera 
problem och nå gemensamma lösningar att tillämpa vid liknande händelser. Forumspelet 
genomförs på så sätt att personalen spelar upp en händelse ur barnens liv, exempelvis en scen 
om mobbning. När barnen tycker att någon av aktörerna handlar fel, säger de stopp. Därefter 
diskuterar gruppen vad som var fel och hur den som behandlats illa kan agera för att få 
upprättelse. Samtalen blir, enligt Annas erfarenheter mycket givande och allvarliga saker kan 
bearbetas utan pekpinnar eller fördömanden. Hon har märkt flera positiva effekter bland 
barnen, bland annat att de kommer fram efteråt och berättar för personalen om saker som de 
mår dåligt av. 
 
Skolpersonalen måste påvisa för barnen att de går att lita på. Två av de intervjuade har märkt 
att en del personer inom skolan inte håller på tystnadsplikten gentemot kollegor, vilket kan 
leda till att barnen känner sig svikna om de får kännedom om det. Det händer inte allt för 
sällan att personalen diskuterar barns problem öppet med varandra i lärarrummet och att de 
närvarande får höra saker som inte är avsedda för dem. 
 
Annika känner att det kan vara svårt att inte gå på för hårt på barn som misstänks fara illa. 
Skolpersonalen måste agera varsamt och inte pressa barnen då det kan leda till att de blir 
rädda och sluter sig. Hon samtalar ibland med barnen om hur det är att berätta om allvarliga 
problem och hur det kan komma att bli efter avslöjandet. 
 
 

Jag gör så att jag berättar i allmänna ordalag. Ofta när jag pratar med klasser berättar jag inte 
att detta kommer att hända dig, utan mer allmänt att det kan bli en läskig period men sedan 
blir det bättre, för att så ett frö. (Annika) 
 
 

4.2.6 BRIS-kunskapernas värde för arbetet i skolan 
 
De tillfrågade känner att de har haft stor nytta av sina erfarenheter från BHT i sitt arbete med 
barnen i skolan. Samtalen till BHT har gett dem insikt i hur dåligt en del barn mår och de har 
blivit mycket mer medvetna om barn som far illa. Barbro har fått denna insikt genom en del 
uppskakande samtal med barn som berättat om sin verklighet. Hon menar att orden får en helt 
annan innebörd när de uttalas av den utsatte själv, än om man till exempel läser om det i en 
tidning. Genom att jouraren ständigt kommer i kontakt med utsatta barn i BHT så får han eller 
hon en större öppenhet för dessa i den egna arbetssituationen, säger Sara, som ibland kan 
känna att hon kanske drar förhastade slutsatser på grund av sina erfarenheter i telefonen. Hon 
kan känna att hon ser mer allvarligt på saker som händer mellan barn i skolan än vad en del 
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kollegor gör. Det tror hon beror på att hon har hört de utsattas berättelser i BHT och därmed 
reagerar kraftigt på barn och vuxna som beter sig illa mot andra människor. 
 
Anna kan känna att BRIS har gett henne en större medvetenhet om hur barn mår och att hon 
till följd av detta ser signaler om problem snabbare än andra. Innan hon började på BRIS 
trodde hon inte att problemen förekom så ofta, att det enbart var enstaka barn som for illa och 
att det då rörde sig om mycket grova saker. Nu ser Anna att det finns så mycket mer som kan 
få barn att må dåligt. Det behöver inte alltid röra sig om grova övergrepp utan det kan lika 
ofta vara småsaker som man kan ta lärdom av genom samtalen i BHT. BRIS har fått Karin att 
reflektera mer över saker som händer i skolan. 

 
 
Förut var jag en social oskuld. Det är jag inte lika mycket längre. Jag kom ihåg hur det 
började. Jag kände att det var en vattendelare i mitt liv, att jag äntligen såg på något sätt hur 
Svensson hade det. Det var inte kul faktiskt utan ett tag tänkte jag såhär, vill jag verkligen se 
det här, vill jag höra mer skit. Men nu är jag tacksam att jag fortsatte. (Monica) 

 
 
Sara tycker att BRIS har gjort att hon fått insikt i att barn inte alltid säger allt till sina lärare. 
Det märker hon ständigt i samtalen till BHT där barn vittnar om att de inte vågar berätta för 
någon vuxen om sina problem och att det därför inte finns någon som vet hur de har det. Det 
förekommer mycket bakom lärarens rygg och mycket ligger dolt bakom barnens lyckliga 
fasad som läraren aldrig får kännedom om. Genom samtalen har hon blivit mer öppen för de 
signaler som barnen omedvetet sänder ut. I sina samtal med barn i BHT blir Sara även 
ständigt påmind om att många barn inte har det lika lätt som hon hade det under sin uppväxt.  
 
 

Jag läste någonstans att det är alldeles för många välanpassade individer som blir lärare och 
det tror jag. Det måste finnas ett spektrum av olika sorters människor för att alla barn ska nås 
och känna sig förstådda. Vi kan ju aldrig sätta oss in i hur jäkligt det är att bli misshandlad 
eller att ha en mamma som dricker. (Sara) 

 
 
Att kunna upptäcka att ett barn far illa tror Anna är en medfödd förmåga som man har. På 
BRIS har hon fått möjlighet att plocka fram den förmågan och genom att sitta och samtala 
med barn i telefonen har den övats upp.  
 
 

På BRIS får vi öva den så att det känns i maggropen när det är någonting som är galet. Så jag 
känner att det här med att arbeta inom skolan och att vara på BRIS är som två pusselbitar. Det 
är toppen. Fortsätter man här så kan man aldrig bli den där blåögda som tror att allting är gott 
och bra. (Anna) 

 
 

Jourarbetet har medfört att Monica har utvecklat en djup respekt för barn och att de är att 
räkna med som tänkande individer. Förut kunde hon tänka att små barn har små bekymmer 
och att alla barn har någon som tar hand om dem men hon har insett att så inte alltid är fallet.  
 
Flera av respondenterna menar att kollegorna ser dem som en tillgång då de har tränats i att 
möta och se barn som inte mår bra. En del blir tillfrågade av kollegor att titta lite extra på barn 
som de misstänker far illa. Att samtala med barn i BHT ger ständigt ny kunskap om hur 
världen ser ut och det kan ses som en kontinuerlig fortbildning och uppgradering av tidigare 
kunskaper förvärvade genom utbildning på universitet och genom egna erfarenheter. Anders 
känner att han får betydelsefull kunskap om nya influenser och droger genom BHT, som han 
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har nytta av i sitt arbete med barn i skolan. Han menar att BRIS är en av de första 
organisationer som kommer i kontakt med nya trender bland barn och ungdomar. Två av 
intervjupersonerna känner att samtalen i BHT ger dem en beredskap för bemötandet av barn i 
den egna vardagen. 
 
 

Det kommer ju samtal här och man diskuterar efteråt saker som kanske händer mig i skolan 
en vecka senare. Då känner jag att det är en styrka för mig att klara av det i skolan och jag vet 
hur jag ska gå tillväga och jag vet vad man kan göra för fel för det kanske man gjorde i 
telefonen. (Lotta) 
 
 

Barbro tycker att hon kan tala med barnen i skolan med en större trovärdighet än innan hon 
började på BRIS vad gäller barn med särskilda behov. Dessutom kan hon göra undervisningen 
mer levande genom att relatera till samtal hon haft på BRIS, exempelvis kan hon berätta hur 
en del barn känner sig då de utsätts för mobbning. Hon tror att det kan få eleverna att leva sig 
in i den utsattes situation och tänka på hur de själva beter sig mot varandra.  
 
Flera av de tillfrågande känner att de har haft stor nytta av den samtalsmetodik som de 
tillägnat sig genom BRIS-utbildningen. De har lärt sig hur de för samtal med barn, hur frågor 
ska formuleras för att barnen ska känna sig trygga och våga öppna sig, hur de själva ska ta till 
sig det som sägs utan att låta sig styras av sina egna känslor och vilka ord de ska använda för 
att föra samtalen framåt.  

 
 

Det har varit väldigt bra på BRIS att lära sig samtala, att föra ett samtal framåt och få barnen 
att känna sig trygga. Även faktiskt i kontakten med föräldrar. Jag har inte varit så bra på sånt 
här käckt småprat förut, men det har blivit bättre. Jag har standardfraser som jag kan nyttja i 
diverse situationer. (Annika) 

 
 

Monica känner att hon lyssnar mycket bättre på barn nuförtiden och hon försöker att vara 
närvarande i relationen eftersom hon menar att barn kan avge förtroenden i de mest oväntade 
situationer. Då gäller det att uppfatta dessa och återkomma till det barnen sagt i förbigående 
och försöka leva lite med barnen och deras situation. 
 
Den största lärdom som arbetet som jourare har givit Anders var när han genom en aha-
upplevelse insåg att hjälpen inte alltid ligger i en konkret åtgärd utan att den lika gärna kan ta 
sig formen av att man enbart lyssnar till det barnen har att säga, oavsett vad det rör sig om. 
Innan kände han att han ville presentera en lösning på barnens problem och hade han inte den 
möjligheten tog han det som ett stort misslyckande. Anders vet nu att han som vuxen inte ska 
tro att han kan lösa barnens situation då barnen själva ofta vet bättre än den vuxne. Det är 
alltför många gånger som vi klampar in på barnens territorium med vårt klumpiga 
vuxenperspektiv och talar om för dem hur de ska agera, hävdar han. Det är ofta inte vad 
barnen behöver, utan de vill ha någon som lyssnar på dem och som vågar erkänna att barnen 
har större kunskap än dem på många områden. Att finnas tillhands är det väsentligaste. 
Anders känner också att han lärt sig se bakomliggande orsaker till barns ibland tillsynes 
oförklarliga beteenden. Det hjälper honom att inte dra förhastade slutsatser och döma barnen 
innan de fått en chans att förklara sig. Den vuxne bör inte värdera situationen utan total 
kännedom om barnen och inte heller komma med orättfärdiga fördömanden eller anklagelser, 
utan lyssna till dem. Man måste samtala om barnens känslor och om vad som kan hända länge 
fram. Genom att resonera på ett förnuftigt sätt om det som hänt kan man tillsammans se hur 
man ska arbeta vidare. 
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Det är en stor ära att få arbeta på BRIS, tänker Anna. Det ger så mycket att hon inte skulle 
vilja missa det för allt i världen. Även Monica känner att BRIS fortfarande tillför henne något 
och att hon ständigt utvecklas och fördjupar sina kunskaper om människans natur. Tidigare 
har hon tröttnat efter en tid på saker hon tagit sig för. När det börjat rulla på har hon känt att 
det varit dags att gå vidare, men arbetet på BRIS har ännu inte fått henne att fundera i de 
banorna. Det ger henne fortfarande tillfredsställelse att gå till jourpassen och samtala med 
barn och ungdomar.  
 
Barbro lovordar BRIS som organisation och tycker att den ger så mycket genom kontakterna 
med barnen i telefonen och med de anställda. De anställda är mycket professionella, menar 
hon. De är öppna, frimodiga och har en förmåga att lyssna och känna av hur jourarna mår. De 
visar förståelse för jourarna samtidigt som de ställer krav vilket är en del av det 
förtroendeingivande intrycket som BRIS ger. BRIS är en faktor att räkna med när det gäller 
barn anser Barbro, och hon tror att val av medarbetare, både professionella och ideella, gör att 
standarden på organisationen fortsätter att vara så hög. Vidare anser Barbro att grund- och 
fortbildningarna inom BRIS är mycket givande, i vissa fall betydligt bättre än de som erbjuds 
på skolans studiedagar.  
 
 

Kollegorna i skolan vet att jag har lite koll. De litar på att BRIS är proffsiga, att man är duktig 
om man jobbar där. (Annika) 
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5. Diskussion 
 
Mitt syfte med detta arbete har varit att göra personer som arbetar eller kommer att arbeta 
med barn uppmärksamma på den dystra verklighet som allt fler barn i Sverige tvingas 
uppleva. Det är viktigt att belysa detta. Själv var jag inte medveten om hur illa barn kan fara, 
innan jag kom i kontakt med BRIS och jag misstänker att det är fler med mig som har en 
glamouriserad bild av barndomen. Jag har inte haft för avsikt att måla upp en dyster bild av 
hur barn mår, utan jag har enbart velat redogöra för samtalen som inkommer till BHT så 
objektivt som möjligt. En viktig del i det opinionsarbete som bedrivs inom BRIS är att sprida 
information om barns verklighet till grupper som möter barn i sin vardag, enligt Johansson 
(november 2000). Jag känner att min studie ligger i linje med detta och därmed kan ses som 
ett led i BRIS arbete. Det är viktigt att all skolpersonal funderar över hur de ska bedriva sin 
verksamhet så att den ger optimalt stöd till barn som har det svårt och att de medvetet arbetar 
fram strategier som gör att barnen känner sig trygga i skolan och ser personalen som 
förtroendefulla vuxna. 
 
 
5.1 Innehållet i samtalen till BHT 
 
Allmänheten har länge haft kännedom om att väldigt många barn ringer till BRIS. Siffrorna i 
den senaste BRIS-rapporten (Sandelin & Irgens, 2000) bekräftar detta. 1999 inkom det inte 
mindre än 104 000 påringningar till BHT. Jag var tidigare inte medveten om att antalet var så 
stort. Min uppskattning var att det inkom ett tjugotal samtal per kväll till jourtelefonen. I 
själva verket, som Johansson (november 2000) säger, ringer telefonerna konstant under ett 
fyra timmar långt pass. Jouraren avslutar ett samtal och tar strax därpå emot nästa. Jag 
upplever att intensiteten på jourpassen ibland medför att fokuseringen i samtalen blir lidande, 
företrädelsevis då påringningarna centreras kring test och bus. Telefonerna är sällan tysta och 
då det inträffar framkallar det känslan av att det uppstått fel på det tekniska området. 
Mängden samtal ger en tydlig antydan av barns behov av vuxenstöd. Framkomligheten till 
BHT är inte maximal utan det finns fortfarande åtskilliga barn som inte kommer fram. Detta 
visar på ett behov av att ytterligare ekonomiska och mänskliga resurser tillförs verksamheten 
så att den kan göras tillgänglig för alla. 
 
I de intervjuer som jag genomfört med ett antal jourare diskuteras samtalens tillförlitlighet 
som värdemätare av verkligheten. En del respondenter anser att samtalen ger en god bild av 
verkligheten medan andra menar att det är en del av verkligheten som vi möter i telefonen. 
Jag upplever att samtalen är en god återspegling av verkligheten. I samtalen återfinns alla 
kategorier av barn. Ledsna och glada barn, barn med små bekymmer eller inga bekymmer alls 
och barn som lever i yttersta misär. Många gånger kan man lockas att tro att det enbart är 
mycket utsatta barn som söker hjälp, men även barn från trygga miljöer söker kontakt. Det är 
viktigt att BHT finns tillgänglig för alla barn och alla typer av frågeställningar. Barn ska veta 
att de inte behöver må dåligt för att ringa till BRIS. De får ringa och prata om precis vad de 
vill. Den skiftande karaktären på de barn som ringer och på det innehåll som samtalen 
resulterar i medför att jag anser att det är en representativ bild av barns verklighet som 
förmedlas via BHT.  
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5.1.1 Statistik 
 
Sju av tio samtal till BHT kommer från flickor enligt Sandelin & Irgens (2000). Det kan 
diskuteras vad som ska anses vara orsaken till detta. Jag har en uppfattning om att flickor har 
lättare än pojkar att förmedla till andra vad de känner och hur de mår. Detta kan ha sin grund 
redan i den tidiga barndomen då jag föranleds att tro att flickor oftare än pojkar samtalar om 
sina känslor och funderingar med sina mödrar. Flickorna får därmed försprång då det gäller 
att förmedla sina tankar till andra. Pojkar får däremot inte lika tidigt denna träning. Jag får 
känslan av att pojkar i större utsträckning än flickor undanhåller sina känslor för andra. 
Därmed inte sagt att flickor mår sämre än pojkar. Jag tror att barn upplever likartade 
sinnestämningar oavsett kön, men att signalerna utåt kan te sig olika. 
 
Sandelin & Irgens (2000) redovisar statistik som säger att antalet samtal till BHT har 
tiodubblats under 1990-talet och diskuterar orsakerna till denna ökning. De menar att fler barn 
har fått upp ögonen för BRIS och att de blivit mer öppna när det gäller att berätta om sina 
problem. Samtidigt tycker Sandelin & Irgens sig kunna se tecken som pekar på att en ökande 
grupp barn i Sverige får det allt sämre. Dessa signaler måste beaktas. Debatten om dagens 
barn måste upprätthållas och larmrapporterna som visar den ökande mängden barn som lever 
under oacceptabla förhållanden måste noga utredas. Jag tycker att det finns signaler som tyder 
på att barnen är förlorarna i dagens samhälle där pengar och arbete i mångt och mycket går 
före omsorgen om människan. Det materiella samhället medför att familjen ibland tvingas 
placeras i andra hand vilket kan ge negativa effekter i barnens liv. 
 
 
5.1.2 Vuxenfrånvaro 
 
Både litteratur och intervjuer visar tendenser till att många barn upplever att det inte finns 
vuxna i deras närhet som de kan anförtro sig åt. I dagens samhälle råder det arbetslöshet och 
konkurrensen mellan individerna hårdnar. Jag tror att detta medför att alltfler vuxna upplever 
en allt större press, vilket leder till stress. Stress över att de ska hinna med så mycket som 
möjligt och vara tillgängliga på arbetsmarknaden för att på så sätt bli attraktiva. Utrymmet till 
umgänge med barnen krymper därmed och det resulterar i att barnen upplever att de står 
ensamma med sina funderingar. Hyvönen & Olofsson (1997) menar också att många barn 
saknar ett socialt nätverk. Kanske är även detta en följd av det stressade samhället. Tiden för 
socialt umgänge med släkt och vänner minskar och därmed efterhand även barnens sociala 
nätverk.  
 
 
5.1.3 Vuxna som förebilder och gränssättare 
 
BRIS sänder ut varningssignaler om föräldrar som abdikerar, vilket får till följd att många 
barn idag saknar vuxna som sätter gränser och fungerar som förebilder (Harnesk & Sandelin, 
2000). Även i intervjuerna diskuteras bristen på vuxna förebilder som ett led i att en del av 
dagens barn saknar empati. Dessutom har en intervjuperson reagerat på att ansvaret för 
barnens uppfostran har blivit flytande och alltmer skjutits över på fritidsgårdar och liknande. 
De vuxna bör känna ett ansvar för den kommande generationen. Ett föräldraskap innebär ett 
ansvar för barnet till dess att det fyller 18 år. Det tycks som om många vuxna idag brister i 
detta ansvar vilket avspeglas i samtalen till BRIS. Ansvaret för barnens uppfostran faller både 
på vårdnadshavarna och skolpersonalen. Det gäller att hitta en balans mellan alla inblandade 
och samarbeta för att träna barnen till att fungera i sociala sammanhang. Mycket av fostran 
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tycks idag ha flyttats över till skolan i och med det karriärssamhälle som vi lever i. Förr var 
det hemmet som stod för implementering av normer men idag tycks tiden inte räcka till och 
därmed överlåter man ansvaret på skolan. När ett barn uppvisar brister i empati och sociala 
förmåga har jag en känsla av att det ofta är skolan som ställs till svars för detta. Jag anser 
dock att det är vårdnadshavarna som har det yttersta ansvaret för barnens utveckling och 
fostran. Därmed tycker jag att det är fel att klandra skolan för brister som den egentligen inte 
är ansvarig för.  
 
Att barn uppvisar en bristande empatisk förmåga är oroväckande. Att kunna känna empati 
innebär att man har förmåga att leva sig in i en annan persons känslor och tankesätt vilket i sig 
är grunden för tolerans och hänsynstagande. En bristande empatisk förmåga skulle därmed 
kunna innebära att barnen handlar med sitt eget bästa i åtanke. Jagtänkandet är en del i 
barnens utveckling och när barn är små ser de sig själva som världens centrum. Jag tror att det 
är de vuxna som till stor del kan hjälpa barnen vidare till nästa utvecklingsfas där barnen 
börjar upptäcka omgivningen och lär sig interagera med individerna i den. Om de vuxna inte 
är närvarande i denna fas och fungerar som goda förebilder så misstänker jag att denna 
utveckling hämmas och att den empatiska förmågan inte utvecklas optimalt. Barn gör inte 
som de vuxna säger utan som de gör och därför måste de vuxna vara närvarande under 
barnens uppväxt. 
 
 
5.1.4 Nedskärningar inom skola och barnomsorg 
 
Flera av de intervjuade ser bristen på resurser inom skolan som ett stort problem. De skulle 
kunna hjälpa de barn som mår dåligt i större utsträckning om de vore fler vuxna. Jag frågar 
mig hela tiden hur länge nedskärningarna ska pågår och när det är dags för beslutsfattarna att 
ta sitt ansvar. Skolan är inget vinstgivande företag som drar in pengar till statens kassa. 
Kanske är det därför man inte prioriterar skolan och de barn som går där. 
 
I artikel 3 i barnkonventionen (Rönquist, 1996) står det att alla institutioner och inrättningar 
som ansvarar för vård eller skydd av barn ska uppfylla fastställda normer, särskilt vad gäller 
säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet. Jag undrar om Sverige verkligen uppfyller 
den artikeln till fullo när det gäller skola och barnomsorg. När man i artikeln talar om hälsa 
och säkerhet tolkar jag det som att det gäller barnens hälsa och om det överförs till skolan, 
som är en institution som ansvarar för vård och skydd av barn, så skulle det innebära att alla 
barn har rätt till att känna sig säkra och må bra när de befinner sig där. Samtalen till BHT 
visar klart och tydligt att det lång ifrån alltid är fallet. Dessutom frågar jag mig med tanke på 
intervjusvaren om Sverige uppfyller normerna för personalens antal. Jag tycker även att 
diskussionen om obehöriga lärare i skolan kan ses mot bakgrund av artikel 3. I och med att 
Sverige valt att ratifiera FN:s barnkonvention så bör artiklarna efterlevas och bearbetas 
fortlöpande så att inga brister uppstår. 
 
 
5.1.5 Mobbning 
 
Mobbning toppar samtalsstatistiken över 1999 (Sandelin & Irgens, 2000). Barnen säger att de 
har berättat för någon vuxen men att det inte blivit bättre. Det är ett genomgående svar jag fått 
när jag frågat barn som är utsatta för mobbning om vad de gjort hittills. Detta har även alla de 
intervjuade upplevt. Återigen tror jag att det kan ha att göra med att det finns för lite personal 
på skolan och att de inte hinner ta itu med alla de problem som uppstår. Det kan även vara så 
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att den vuxne inte tar det barnen berättar på allvar. Jag tror att vuxna ibland tar lite för lätt på 
det barn säger och slätar över med att säga att det kommer att bli bättre bara du ger det lite tid. 
Som mobbade känner nog barnen inte att de har den tiden. Det är viktigt att ta allt barnen 
säger på allvar och undersöka det vidare. Barnen måste se att läraren reagerar och tar tag i 
problemen annars känner de att det inte är någon mening med att säga något för det händer 
ändå inget. Läraren kommer då slutligen att tappa sin trovärdighet. 
 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) står det att mobbning inte får förekomma. Ändå 
vittnar barn dagligen i BHT om trakasserier. Kanske skulle mobbningsarbetet kunna utvecklas 
med mer resurser till skolan. Det gäller att se över detta så att mobbningen kan stoppas. Det är 
inte bara en skyldighet de vuxna har gentemot de utsatta barnen utan också ett mål i det 
styrdokument som reglerar skolans verksamhet och som lyder under svensk lag. 
 
 
5.1.6 Sexuella övergrepp 
 
Sexuella övergrepp/ofredanden har, tillsammans med mobbning, ökat mest de senaste åren. 
Kanske för att kunskaperna inom området ökat vilket bidragit till att tabugränser raserats. 
Barnen har känt att det har varit tillåtet att prata om det och därmed har samtalen ökat (B&U 
nr 3-4, 2000, b). När jag läser detta så funderar jag på om det finns problemområden i skolan 
som skolpersonalen tycker att det är obehagligt att prata om, och att de då omedvetet sänder ut 
signaler till barnena att det är tabu. Jag kan tänka mig att en del vuxna tycker att det är otäckt 
att prata om exempelvis sexuella övergrepp och om det kan få till följd att barn håller inne det 
så är det illavarslande. Det skulle vara lämpligt att diskutera tabuämnen på studiedagar för att 
klarlägga om det finns sådana och hur man ska arbeta för att de ska försvinna. Det kan mycket 
väl vara så att det de vuxna vågar ta upp till diskussion blir det som barnen känner att det är 
tillåtet att berätta om vid ett senare tillfälle. En intervjuperson arbetade med forumspel och det 
tycks vara en bra metod för att ta upp känsliga ämnen och det ser ut som att arbetet givit 
resultat i form av öppnare barn. Skolpersonalen måste arbeta med att hitta vägar för att nå de 
barn som far illa. En annan av respondenterna upplever att barn, åtminstone yngre barn, har 
lättare att avslöja saker i skydd av en grupp. Det är också en erfarenhet som är värd att ha i 
åtanke då arbetet planeras så att tillfällen skapas för gruppdiskussioner i undervisningen. 
 
Lärare och skolpersonal är överrepresenterade i förövarbilden när det gäller sexuella 
övergrepp utanför hemmet. Det kan bero på att det är lättare att berätta om ett övergrepp som 
ägt rum i skolan än i hemmet då barn sällan vill ange en anhörig. Jag tror också att det kan 
vara så att vuxna ibland kommer för nära barnens privata sfär utan att veta om det. Då tänker 
jag på att skolpersonal ibland lägger armen om ett barn utan att mena något med det. En del 
barn vill inte att någon rör vid dem överhuvudtaget och är läraren inte medveten om detta kan 
det hända att barnen tolkar det som ett sexuellt agerande. Särskilt känsligt tror jag att det är 
för flickor som närmar sig tonåren. De är känsliga och kan ha åsikter om alltför närgångna 
manliga lärare. Det gäller att läraren lär sig att känna av hur barnen reagerar när någon tar i 
dem. Det är mycket individuellt och bör därför lyftas fram i ljuset. 
 
 
5.1.7 Övriga påringningar 
 
De övriga påringningarna är många, barn ringer ofta och testar jourarna på BRIS. 
Testsamtalen ser jag, precis som de intervjuade, som helt naturliga. Eftersom det är gratis att 
ringa till BRIS och ingen ser vem som ringer så är det ett roligt sätt att fördriva tiden med. Det 
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finns en positiv aspekt med test- och bussamtalen, det är bra att barnen känner till numret till 
BRIS. Om de skulle behöva stöd av BRIS vid ett senare tillfälle så vet de att det är en seriös 
organisation och att det är någon som svarar. Många av de tysta samtalen och påläggen tror 
jag kommer från barn som ännu inte vågar säga något. De ringer ett par gånger för att känna 
av stämningen och slutligen har de samlat tillräckligt med mod för att inleda ett samtal. Detta 
får man stöd för när man frågar barnen om de ringt förut. Då säger många att de ringt tidigare 
men inte vågat säga något.  
 
Många bussamtal innehåller sexuella anspelningar vilket en respondent nämner. Jag tycker att 
man kan fundera på varifrån barnen fått det vokabulär som de använder sig av då de samtalar 
om sexualitet. Mediasamhället kan vara en länk till detta. Via internet får barnen information 
om det mesta och även många av dagens filmer tycker jag innehåller ett språk som i vissa fall 
är direkt olämpligt för barn. Barnen ringer till BHT och för att ta reda på vad orden betyder 
och för att se hur vuxenvärlden reagerar när barnen använder dem.  
 
 
5.1.8 Svårigheter med samtal via telefon 
 
Det finns uppenbarligen, och helt naturligt, flertalet svårigheter med att föra ett samtal via 
telefon. Olofsson (1998) talar bland annat om att jouraren går miste om det ickeverbala 
språket som vanligtvis ger stöd åt tolkningen av vad som sägs i ett samtal. Jag håller med om 
att det är en konst att samtala via telefonen och att det ofta uppstår missförstånd just på grund 
av detta. Samtidigt går det att vända på det och säga att det är en fördel att jouraren inte ser 
barnen för då måste denne istället fråga sig fram grundligt för att inte missförstå. Om jouraren 
hade suttit öga mot öga med barnen hade han eller hon antagligen upplevt att vissa frågor 
verkat självklara, hoppat över dem och därmed gått miste om viktig information. Jouraren 
ställer nu många frågor för att skaffa sig en god bild av barnen och det gör att barnen i sin tur 
tvingas tänka till om vad de känner, vad som hänt och så vidare. Det kan hjälpa barnen att få 
struktur på sina tankar och se klarare på sin situation. 
 
Jag tycker att det är spännande att föra samtal med barn som jag inte vet någonting om i BHT. 
Det gör att jag går in i samtalen utan förutfattade meningar vilket annars hade hindrat mig 
från att lyssna fullt ut till barnens berättelser. Samtalen blir dynamiska just på grund av att jag 
inte vet hur personen jag samtalar med ser ut eller hur det ser ut på den plats där denne 
befinner sig. Det är ofta så att jag får en inre bild av barnen under samtalen, en bild som 
ständigt förändras genom att barnen tillför nya saker som ger mig en allt tydligare bild av 
barnens karaktär. Denna process vore omöjlig om jag skulle sitta ansikte mot ansikte med 
barnen.  
 
Bemötandet av barnen i BHT avgörs delvis av jourarens dagsform. Ibland kommer jouraren 
från en stressig dag på jobbet och har tankarna på annat håll vilket gör att han eller hon inte 
lyssnar aktivt på det barnen säger. Då tycker jag att det är viktigt att jourarna bara tar så 
många samtal som de känner att de klarar av. Ombuden är skickliga på att känna av jourarnas 
sinnestämning och jag tror att de arbetar utifrån tanken att det är bättre att jouraren är 100% 
närvarande i några samtal och sedan tar paus än att han eller hon är frånvarande i alla samtal. 
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5.2 Barnens känslor och sinnesstämning 
 
Till BHT ringer barn med alla de sinnesstämningar som en människa kan uppleva. Både 
intervjuer och litteratur visar att det är alla kategorier av barn som ringer till BRIS. Det är 
barn från alla samhällsskikt och från alla former av familjekonstellationer. Gemene man kan 
lockas att tro att det bara är barn i missbruks- eller bidragstagarfamiljer som ringer men så är 
inte alltid fallet. Det bör man ha i åtanke i arbetet med barn annars kan det vara lätt att tror att 
arbete i ett område med höginkomsttagare medför att man inte behöver oroa sig för att barnen 
ska må dåligt för det gör de inte där. Det gör de uppenbarligen och det måste hållas i minnet 
så att personalen inte slappnar av och förlitar sig på att idyllen utåt stämmer. 
 
Olofsson (1998) menar att det är svårt att utifrån de barn som ringer ge en generell bild av hur 
barn i Sverige mår. Kanske är de barn som ringer starka eftersom de faktiskt hör av sig och 
ber om hjälp. Man måste utgå ifrån att det finns ett stort antal barn ute i landet som skulle 
behöva hjälp men som varken tar kontakt med BRIS eller någon annan vuxen. Detta 
instämmer jag i. BRIS arbetar med att nå ut till så många som möjligt men de måste acceptera 
att de aldrig kommer att bli tillgängliga för alla. Johansson (november 2000) talar om att en 
bristande verbal förmåga kan göra att barn avstår från att ringa. Som nyhet under våren 2001 
presenterar BRIS ett alternativ till BHT i form av mailjour. Barnen kommer att kunna skriva 
till en jourare via internet istället för att ringa. Det tycks vara en god idé och jag kan tänka 
mig att denna form av kontakt kan kännas bra för de barn som inte vet riktigt vad de ska säga 
när de ringer. Dessutom kan barn som har bristande verbal förmåga få en chans på detta sätt. 
 
 
5.2.1 Svårigheten att öppna sig 
 
Barn som blivit utsatta för övergrepp stänger av känslor som kommer upp senare i livet och 
blir hinder i andra relationer (Moqvist, 1998). Om en person samlar alla sina känslor inom sig 
och aldrig berättar om de hemska som han eller hon varit med om tror jag att det verkar som 
en tidsinställd bomb som förr eller senare exploderar. Jag tror att skolan måste ta upp detta 
med eleverna och diskutera vikten av att de ger utlopp för sina känslor, oavsett om de är 
negativa eller positiva. Jag har samtalat med barn som fått idén att ringa till BHT från ett 
program på tv som tog upp just detta.   
I både intervjuer och litteratur har det framkommit att det är svårt att få barn att berätta om 
saker som hänt inom familjen. Det beror på att barnen kan vara rädda för att ett avslöjande ska 
splittra familjen, som trots allt utgör barnens trygghet. Moqvist (1998) säger att rädslan för att 
inte bli trodd är stor, särskilt om det är en familjemedlem som är förövare. Ibland blir barnen 
även skrämda till tystnad av förövaren. Jag har pratat med barn som är utsatta för sexuella 
övergrepp av sina fäder och som försökt berätta om det för sina mödrar, men inte blivit 
trodda. Om inte mödrarna tror dem, vem ska då göra det? Jag kan tänka mig att många vuxna 
väljer att inte lita på barnen för att det är alltför smärtsamt och skrämmande, de kan aldrig 
tänka sig att deras makar kan göra något så fruktansvärt. Det gäller dock att ta barnen på 
allvar, detta kan jag inte nog betona. Bara det att bli utsatt för något är skam nog, att dessutom 
inte bli trodd gör det hela än värre. Jag har märkt att många offer känner skuld och skam när 
de berättar om övergreppen. De tror att de har del i det hela, att de sagt eller gjort något som 
lockat fram övergreppen. Dessutom kan avslöjandet vara ett svek mot förövaren då barnen 
lovat honom eller henne att inte berätta om övergreppet för någon, det är deras lilla hemlighet. 
Barn vet att de inte ska berätta en hemlighet och därför känns det än värre. Barnen är också 
oroliga för vad som kommer att hända med förövaren om de berättar, kommer han eller hon 
att hamna i fängelse? Det är viktigt att skolpersonal är förberedd på de frågor och funderingar 
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som uppkommer när ett barn avslöjar grunden till sin utsatthet. Alla som arbetar med barn har 
en stor uppgift när det gäller att skaffa sig kunskaper som motsvarar de utsatta barnens frågor. 
För att fungera som pålitlig vuxen måste man veta hur man ska hantera situationen. 
 
 
5.2.2 Ensamhet 
 
Flera av intervjupersonerna nämner att de tycker att många barn uttrycker känslor av 
ensamhet. Jag känner att detta stämmer in på en stor del av de barn som ringer till BHT. Det 
behöver inte bara vara frånvarande vuxna som bidrar till ensamheten utan många barn säger 
att de inte har några riktiga vänner att umgås med. I skolan är de inte med någon eller så är det 
en väldigt ytlig kontakt som stannar vid att gälla skolan. När de kommer hem på 
eftermiddagarna träffar de inte kompisarna mer. De enda de umgås med då är familjen, 
småsyskonen. Det är beklämmande att denna form av ensamhet är så vanligt förekommande. 
Skolpersonalen ser bara barnen i skolan och där ser de ut att ha kompisar, men jag tror att de 
många gånger saknar vetskap om den ensamhet som väntar en del barn när skolklockan ringer 
och det är dags att gå hem. 
 
 
5.2.3 Uppgivenhet 
 
Sandelin & Irgens (2000) visar att ju äldre barnen blir desto mer ringer de om personliga 
problem. Jag kan ibland bli uppriven av djupet och allvaret i den funderingar en del barn går 
och bär på. Särskilt vanligt tycker jag att de mest utpräglade tankarna om livets mening är hos 
tonåringar. De funderar över om livet överhuvudtaget är värt att leva och många vittnar om 
självmordsförsök och släckt livsgnista. Jag tycker att de utsänder en känsla av uppgivenhet 
som det är svårt att få grepp om. Flera av de tonåringar jag samtalat med är apatiska. De har 
levt så länge i skiten att de har gett upp för länge sedan och ett telefonsamtal till BRIS är ett 
sista försöka att ta sig upp till ytan igen. Det känns ibland som att barnen helt enkelt har valt 
att stänga av sina känslor, en form av överlevnad, och därför blir deras uttalanden bara kalla 
konstateranden från till synes oberörda individer. Många av dessa tunga samtal är 
uppskakande och svåra att släppa. Jag har svårt att förstå hur något kan bli så överväldigande 
att det är värt att offra livet för. Det är ofattbart att så unga människor, som levt så kort del av 
sitt liv, har hunnit uppleva så mycket tragik att de inte längre vill leva. 
 
 
5.2.4 Glädje 
 
En intervjuperson menar att samtalen berör alltmer grova ämnen, men anser också att alltfler 
barn ringer och är glada. Detta visar att det inte bara finns en baksida med att samtalen ökat. 
Den bilden känns också viktig att förmedla. Det är inte bara tunga problem som inkommer till 
BHT utan även många roliga samtal från glada barn. Det är skönt att möta skrattande, busande 
barn också för annars tror jag inte att man skulle orka arbeta så länge i jouren. När jag lämnar 
ett jourpass är jag många gånger nöjd, dels för att jag känner att jag har funnits där för barn 
som behövt mig, dels för att jag ständigt möter starka barn med en otrolig förmåga att 
beskriva sina känslor och tankar. Jag kan inte låta bli att känna mig stolt å deras vägnar när 
jag tänker på dem. Ibland får jouraren feedback av barnen. Det kan ske när samtalen avslutas 
och barnen tackar för att jouraren lyssnat och säger att det redan känns mycket bättre, eller i 
form av fax och mail till BRIS. Detta visar den viktiga funktion som BRIS fyller i samhället. 
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5.3 Barnens erfarenheter av personal i skolan 
 
Jag har valt att ta med frågan om hur barnen upplever att de blivit bemötta av skolpersonal när 
de berättat om problem för att jag själv många gånger har mött barn i BHT som säger att de 
berättat för sina lärare men att det sedan inte hänt något mer. Företrädesvis har denna 
kommentar dykt upp när det gäller mobbning. Det verkar som att de vuxna många gånger inte 
tar barnens utsatthet på allvar eller att de inte vet hur de ska få stopp på mobbningen. Denna 
känsla delar jag med alla de intervjuade även om en av dem säger att skolan är bra på att 
hantera problem som uppstår i skolan. Om man lyssnar på de barn som ringer så verkar det 
som att skolorna måste se över sina mobbningsplaner och se till att de blir dokument som är 
väl förankrade hos skolpersonalen och inte bara visioner som inte uppfylls. 
 
Jag har även en känsla av att skolpersonal ibland tror att de lyckats lösa en konflikt eller ett 
mobbningsärende men att det fortgår i det fördolda. Om ett barn bett om hjälp en gång och 
läraren försökt hjälpa till, men problemet kvarstår så tror jag att barnet drar sig för att be om 
hjälp ytterligare en gång. Därför är det oerhört viktigt att läraren följer upp alla konflikter för 
att se att det verkligen sker en bättring.  
 
 
5.3.1 Medvetna vuxna i skolan 
 
De intervjuade tror att personal i skolan är medvetna om att det är så många barn som har det 
svårt och mår dåligt. Detta gör mig förvånad, jag trodde inte att skolpersonalen var medveten 
om omfattningen av antalet barn som far illa. Min tanke grundade sig på att jag själv inte var 
medveten innan jag började på BRIS. Dessutom kan jag tycka att det är lite konstigt att så 
många fortfarande mår dåligt även om personalen som möter dessa barn varje dag känner till 
det. Jag frågar mig varför barnen då inte får hjälp. Det kan helt enkelt vara så att personalen är 
medveten men att de inte har verktyg för att hantera sin kännedom. Jag tycker dock att 
medvetenheten är positiv och kan ses som ett första steg mot att personalen lär sig att ta itu 
med problemen. Med detta menar jag inte att skolpersonal aldrig agerar. Det gör de, men det 
finns fortfarande många barn som behöver ytterligare hjälp. Ibland kan situationen dock vara 
sådan att skolpersonalen har gjort vad de kunnat men att det behövs andra förändringar, 
exempelvis i barnen hemmiljö, för att situationen ska lösas helt. 
 
I intervjuerna tycker jag att det framkommer att fritidspedagoger och förskollärare känner sig 
säkrare vad gäller hanteringen av den sociala delen av arbetet än vad lärarna gör. Det kan 
grunda sig i skillnader mellan utbildningar. Förskollärarna tycks få mer kött på benen vad 
gäller sociala aspekter, medan lärarna många gånger tycks stå handfallna i början av sin 
karriär. De ansvariga för lärarutbildningen borde se över detta och låta sig inspireras av 
förskollärarutbildningen då en stor del av läraryrket präglas av socialt arbete. Ytterligare ett 
stöd för detta är att de intervjuade lärarna verkar ha fått en större aha-upplevelse genom att 
börja på BRIS än vad jourarna från den andra yrkeskategorin tycks ha fått. Några 
respondenter berörde detta och menade att lärarutbildningen måste förankras mer i den 
verklighet som dagens barn lever i. Ett förslag som uppkom under en intervju var att bjuda in 
personer från sociala myndigheter till utbildningen, vilket jag tror skulle vara givande. De kan 
ge en uppdaterad bild av dagens samhälle, något som det är viktigt att studenterna får en 
inblick i för att de ska känna sig redo att ta itu med problemen när de börjar arbeta.  
 
En intervjuperson menar att det kan vara svårt för en del lärare att hänga med i det tempo som 
råder bland dagens barn. Det kommer ständigt nya influenser som många vuxna inte hinner 
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uppfatta. Den intervjuade är av manligt kön och tycks vara insatt i detta och får information 
om nya trender dels genom BHT men också genom sin kontakt med barn på sin arbetsplats. 
Jag kan tänka mig att en man har lättare att få reda på trender som droger och fester, än vad 
kvinnliga lärare får. Det kanske bara är en fördom men jag tror att barnen oftare berättar om 
sådana saker för män.  
 
 
5.3.2 Att få barnen att öppna sig i skolan 
 
I BHT öppnar sig barnen många gånger mycket och berättar ingående om sina problem. Jag 
skulle önska att skolpersonal hade verktyg för att få eleverna att öppna sig på samma sätt i 
skolan. Barnens vilja att öppna sig i BHT har troligen samband med att barnen är anonyma 
när de ringer och att de när som helst kan avsluta samtalet, men jag tror också att det finns 
saker skolpersonalen kan tänka på för att öppna upp för förtroenden i skolan. A och O måste 
vara att de vuxna visar för barnen att de är pålitliga. Två av intervjupersonerna nämner att 
skolpersonal ibland tar lite för lätt på tystnadsplikten gentemot kollegor. Det är inte ovanligt 
att man i ett lärarrum hör personalen öppet diskutera olika barn och då är det inte underligt att 
barnen väljer att hålla tyst om det som tynger dem. Självklart måste de personer som arbetar 
med barnen ha relevant information men det måste skötas på ett diskret sätt. Jag har förståelse 
för att det är lätt att en lärare av misstag nämner personliga saker då han eller hon kommer 
från en jobbig lektion, men det bör undvikas. Jag tror att ett sätt att minska detta olyckliga 
förfarande är att införa handledning för all skolpersonal där de under kontrollerade former får 
lätta sin frustration och få stöd och hjälp. Detta finns idag på vissa skolor, särskilt i samband 
med att man har ett ärende som är utrett, men min förhoppning är att detta ska bli obligatorisk 
och finnas tillgängligt för all personal. 
 
Barnen vet att lärarna har skyldighet att anmäla det barnen berättar om de upplever att barnen 
far illa. Det kan göra att en del barn väljer att inte säga något då de inte vill att det ska bli 
värre eller att situationen ska förstoras upp. En intervjuperson tycker att detta är ett problem. 
Det kan faktiskt vara så att barnen mår bäst av att personalen avvaktar med en anmälan och 
istället stöttar barnen under en period för att först därefter gå vidare. Om den vuxne anmäler 
direkt kan barnen uppleva det som ett svek, något de utsatta barnen redan upplevt tillräckligt 
många gånger i livet. Det bästa måste vara att agera i samförstånd med barnen och först bygga 
upp en tillit hos dem för att sedan tillsammans bestämma hur man ska arbeta vidare. Jag 
tycker att det går att dra paralleller till BRIS-ombudets uppdragsförfarande som många gånger 
tar sin början i ett antal motivationssamtal för att sedan övergå i konkreta handlingar. Det 
måste vara bättre att gå varsamt fram än att försvåra barnets framtida förtroende för 
vuxenvärlden. Anmälningsplikten är ett stort dilemma som säkerligen ger mången 
skolpersonal huvudbry. Kan man sätta barnets bästa framför lagen?  
 
 
5.4 Effekter av arbetet i BHT för bemötandet av barn i den egna 
arbetsmiljön 
 
Att arbeta inom skolan och samtidigt arbeta som jourare på BRIS är verkligen som två 
pusselbitar, som en av de intervjuade uttrycker det, och jag är övertygad om att de övriga är 
villiga att hålla med. Jag känner att BRIS har tillfört mig en hel del när det gäller mitt 
bemötande av barn. Jag tror att jag, i likhet med flera av de intervjuade, blivit mer medveten 
och öppen för signaler från barn som far illa. Genom att jag möter dessa barn i BHT blir jag 
ständigt påmind om hur stort problemet är. Jag skulle önska att alla som arbetar inom skolan 
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fick chansen att sitta som jourare i BHT. Det är inget betungande arbete utan snarare en 
tillgång då man hela tiden uppdateras på barnens verklighet. BRIS anordnar också 
fortbildningar och föreläsningar vilka bidrar till att kunskapen om och beredskapen för att 
möta barn som mår dåligt hela tiden byggs på.  
 
Som jourare får man träning i att vara en aktivt lyssnande vuxen som visar barn respekt 
(Hyvönen & Olofsson, 1997). Dessa kunskaper går direkt att överföra till arbetet i skolan. Jag 
vill ge varje barn den tid de behöver och jag ska försöka vara så pass medveten att jag inte 
bagatelliserar eller viftar bort barnens problem bara för att jag är stressad. Innehållet i 
samtalen tror jag får mig att tänka på hur jag själv bemöter barn i min närhet. Jag kommer att 
tänka på hur jag agerar mot barnen. Som lärare måste man analysera sitt beteende så att man 
inte gör eller säger saker som omedvetet sårar barnen.  
 
Samtalsmetodiken nämns av flera respondenter som en bra kunskap att överföra till 
yrkesutövandet. De känner att de lärt sig samtala med barn och de vet vad de ska säga för att 
föra samtalen framåt och få barnen att känna sig trygga. Jag tror inte att BRIS samtalsmetodik 
är unik på något vis, men då den praktiseras regelbundet så blir den väl förankrad och därmed 
ett aktivt instrument i bemötandet av barn. Det blir alltmer naturligt att samtala med barn för 
varje jourpass. Jag tror också att samtalen i BHT gör att jag känner mig mer säker på vad jag 
ska göra om jag stöter på samma problem hos ett barn i skolan. Efter varje jourpass följer 
alltid en diskussion mellan de jourare som deltagit i passet och det ansvariga ombudet. Där 
pratar vi om de samtal som varit tunga under kvällen och detta är ett unikt tillfälle att 
tillgodogöra sig ytterligare kunskap om hur vi kan bemöta barn som har det svårt. Ombuden 
är professionella och kan svara på de flesta frågor som rör barn. De ger tips på hur vi kan 
bemöta olika problem och de har goda kunskaper av juridisk karaktär.  
 
Jourarbetet har bidragit till min insikt om att många barn har ett tungt bagage att bära. 
Oroligheter i hemmen kan gå ut över skolarbetet. Sandelin & Irgens (2000) säger exempelvis 
att många barn i missbrukarfamiljer axlar ett omänskligt ansvar för hem och småsyskon. Detta 
gör självklart att barnen har svårt att vara närvarande på lektionerna. De lever under ständig 
psykisk press och deras tankar är nog många gånger på annat håll. Kännedom om barnets 
situation är viktig för läraren och ligger också i linje med Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 
1998) där det står att läraren ska hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga 
situation och iaktta respekt för barnets integritet. För att läraren inte ska gå in och straffa ett 
barn som inte arbetar i skolan till följd av att det är stökigt hemma, så är denna kunskap 
nödvändig. Den insikten tycker jag att barnen i BHT har givit mig. 
 
Jag känner, precis som en av de intervjuade, att det är en ära att få arbeta på BRIS. Barnen 
tillför så mycket och jag lär mig nya saker varje gång. Arbetet är också tillfredsställande för 
mig personligen då det gäller känslan av att göra något för en annan människa. Genom att jag 
finns till barnens förfogande fyra timmar i månaden känner jag att jag drar mitt strå till 
stacken. Att dessutom få göra det under så givande former är ovärderligt. Fler borde ta 
chansen att arbeta i denna organisation som har barnens bästa som enda intresse.  
 
Jag hoppas att mitt arbete bidrar till att fler får upp ögonen för de barn som har det svårt i 
dagens Sverige. Statistiken får inte bli tomma siffror utan de som läser dem måste ta dem till 
sig och arbeta för att barnen ska få det bättre, det är allas vårt ansvar. 
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     Bilaga 2 

 
Intervjuguide till BRIS-ombud 

 
 
 
 
• Ombudets arbetsuppgifter, uppdrag 
 
• Vanligt jourpass, antalet samtal 
 
• Barnkonventionen 
 
• Barnperspektiv 
 
• Beskrivning av de som ringer, känslor, samtalsinnehåll 
 
• Representativ bild av verkligheten 
 
• Samarbete med skolan 
 
• Barnets bild av kontakten med skolpersonal 
 
• Upptäckt av barnen i skolan 
 
• Lärarutbildningen 
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Bilaga 3 
 
 
 

Norrköping 001104 
 
 

Hej! 
 
 
Jag heter Nina Franzén och går min avslutande termin på Lärarhögskolan i Linköping med 
inriktning mot år 1-7 sv/so. Dessutom är jag, precis som Du, jourare i Bris.  
 
Just nu skriver jag mitt examensarbete och jag räknar med att bli färdig till jul. Arbetet 
handlar om de samtal som kommer till BHT. Mitt syfte är att ge en bild av en del barns 
verklighet speglade genom samtalen och att klarlägga vad skolpersonal kan göra för att 
upptäcka och stödja dessa barn. 
 
Jag har tänkt basera en del av mitt arbete på intervjuer med jourare som även har erfarenhet av 
arbete med barn. Enligt uppgift från X är det åtta personer i Bris X jourgrupp som uppfyller 
dessa kriterier och Du är en av dem. 
 
Jag vore väldigt tacksam om Du vill ställa upp på en intervju. Ju fler personer som kan ge sin 
syn på jourarbetet, desto mer tillförlitligt blir resultatet av arbetet. 
 
Tid och plats för intervju avgör du. Se inte tidsbrist som ett hinder för deltagande, jag 
anpassar mig gärna efter dina önskemål. 
 
Jag kontaktar dig senare under veckan, har du frågor får du gärna höra av dig till mig. 
 
 
Tfn: ....................................... 
E-mail: .................................. 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar Nina 
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     B
 
 
 

Intervjuguide jourare 
 

 
Hur mår de barn som ringer till BHT? 
 

1. Hur skulle du beskriva sinnestämningen hos den barn som ringer till BHT? 
 

2.    I en del fall förmedlar barnen en negativ sinnestämning, vad kan vara orsaken     
       till denna? 

 
Vilken erfarenhet har barnen som ringer av personal  skolan? 
 

3. En del barn som ringer till BHT har tidigare sökt hjälp hos skolpersonal, beskriv din 
bild av hur barnen upplevt denna kontakt. 

 
4. Om denna kontakt inte fungerat, utifrån barnets perspektiv, vad tror du är orsaken? 

 
5. Tror du att barnen och skolpersonalen kan ha upplevt kontakten på olika sätt? 

 
5a. Vad tror du kan vara orsaken till detta? 
 
5b. Vad kan man göra åt problemet? 

 
Vad handlar samtalen till BHT om? 
 

6. Samtalen till BHT visar att många barn mår väldigt dåligt. Anser du att man upplever 
detta även i skolan och att man uppmärksammar dessa barn? 

  
7. Om inte, vad kan man göra för att skolpersonal ska lära sig att uppmärksamma  

dessa barn? 
 

8. På vilket sätt, anser du, att skolpersonal kan stödja de barn som mår dåligt med de 
resurser som finns tillgängliga? 
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Vilken effekt ger arbetet i BHT för bemötandet av barn i den egna arbetsmiljön? 
 

9. Har dina erfarenheter från BRIS hjälpt dig i ditt arbete i skolan? 
 
10. Har du erfarenheter som du skulle kunna förmedla till dina kollegor? 

 
11. Hur ska man få barn att våga berätta om svåra problem i skolan? 

 
12. Behövs det något del i lärarutbildningen liknande den som förmedlas genom BRIS?  
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Bilaga 5 
 
 
 

Presentation av intervjuade jourare 
 

 
 
Anna förskollärare år 1-3 
 arbetat 4 år inom skola 
 arbetat 2 år på BRIS 
 
 
Annika lärare år 1-3 
 arbetat 2,5 år inom skola 
 arbetat 2,5 år på BRIS 
 
 
Anders lärarassistent/resurs år 4-6 
 arbetat 6-7 år inom skola 
 arbetat 2,5 år på BRIS 
 
 
Barbro gymnasielärare (även utbildad förskollärare) 
 arbetat 24 år inom skola och barnomsorg 
 arbetat x år på BRIS 
 
 
Karin förskollärare i 6-årsgrupp 
 arbetat 3 år inom skola, lång erfarenhet av fritidshem 
 arbetat 2,5 år på BRIS 
 
 
Lotta kurator/idrottslärare på gymnasiet 
 arbetat 4 år inom skola 
 arbetat 2 år på BRIS 
 
 
Monika lärare år 1-3 
 arbetat 26 år inom skola 
 arbetat 6 år på BRIS 
 
 
Sara lärare år 3-4 
 arbetat 1 år inom skola 
 arbetat 3 år på BRIS 
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                                                                                                                                Bilaga 6 
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14,2

1,2

1,3

2,3

2,3

2,5

5,1

7,7

8,4

8,5

10,5

10,9

11,9

13,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Annat & övrigt

Psykisk misshandel

Ätstörningar

Information

Skiljsmässoproblem

Identitetsutv. & "livsfrgor"

Missbruksproblem

Fysisk misshandel/vanvård

Kamratproblem

Sexuella övergrepp/ofredanden

Könsutveckling & sexualitet

Kärleksproblem & -relationer

Familjekonflikter

Mobbning


