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FÖRORD 

 
Livet pågår ständigt, och tiden tycks gå ifrån ju mer man skyndar fram. Jag 
tillhör en nu för tiden ovanlig skara doktorander som påbörjade ett avhand-
lingsarbete i ett visst skede av livet och slutförde det i ett annat. Jag har spått 
mig en gång i livet; för mer än 20 år sedan i ett tält på Vattenfestivalen i 
Stockholm. Spåkvinnan studerade min högra hand och sa i en och samma 
mening: ”du är kreativ och skapande och kommer att arbeta med barnfrå-
gor”. Sedan gissade hon att jag var journalist till yrket, vilket jag inte var. Jag 
jobbade med teater och hade läst etnologi. Nu till det väsentliga, om tillva-
ron, som hon benämnde ”stig”: ”Din stig kommer inte vara rak, utan ganska 
slingrig.” Hon sa det på ett finurligt vis. Sedan log hon och jag log tillbaka. 
Kanske hade hon rätt, åtminstone bitvis? Jag trivs väldigt bra med att gå på 
slingrande stigar (gärna i skogen), även om jag kan tycka att stig som meta-
for är en rätt sliten sådan.  

Det var forskaren Ulf Hyvönen som 1996 tillfrågade mig som nybakad 
socionom om att delta i BRIS kvalitetsprojekt, vilket jag sedan gjorde. Pro-
jektet genomfördes i nära samarbete med Ulf, BRIS dåvarande generalsekre-
terare Bodil Långström, BRIS medarbetare Peter Irgens och Eva Fladvad. I 
referensgruppen deltog även forskare Ingeborg Moqvist samt professor Lars 
Dahlgren. Mitt första tack i detta förord vill jag därför rikta till Er liksom till 
BRIS och alla anställda och frivilliga som under 1996-98 lät sig intervjuas 
mitt i myllret av telefonsamtal från barn som ringde och ringde och ringde …  

Det är alltid en lättnad att sätta punkt för olika saker i tillvaron. Att sätta 
punkt för en tillvaro med en avhandling – som likt en gammal kofta blivit 
hängande i en klädkammare på landet och längtat fram och ut i ljuset – är 
fantastiskt. Ja till och med på gränsen till rörande. Jag känner enorm upp-
skattning gentemot de personer som öppnade de dörrar som krävdes för att 
återuppta avhandlingsarbetet igen.  

Mitt allra största tack vill jag rikta till min huvudhandledare professor 
Lennart Nygren, som sakligt och mycket kunnigt lotsat mig igenom de pas-
sager som jag i slutarbetet både tvingats närma mig och gå igenom. Tillsam-
mans med biträdande handledare professor Thomas Lindstein blev arbetet 
både engagerande och inspirerande. Tack till er båda för att ni bidragit med 
er tid och ert kunnande. Sedan inte att förglömma alla människor som på 
vägen läst, seminariebehandlat och bidragit med lärda kommentarer på mitt 
arbete. Tack dåvarande doktorand- och forskargrupp i Umeå som kommen-
terat manuset i olika skeden, och tack professor Tommy Lundström, för 



 12 

ovärderliga synpunkter på ett centralt avhandlingsseminarium. I detta nu, 
mot slutet är det förutom handledarna, även kollegor i Stockholm som läst, 
diskuterat och uppmuntrat arbetet. En del av er har jag rådfrågat och/eller 
haft väsentliga samtal med. Bland dessa personer vill jag särskilt tacka 
Yvonne Sjöblom, Katarina Piuva, Thomas Öhlund och Sam Larsson. Tack Bo 
Vinnerljung för stärkande ord. Tack Ewa Persson för att du gick igenom och 
såg att allt var som det skulle med avhandlingsmallen. Tack Evelyn Khoo 
som i ett stressigt skede tog dig tid och gick igenom den engelska samman-
fattningen. Tack också Sanna Tielman-Lindberg, Ulrika Engström och Johan 
Kejerfors för att ni såg till att mitt undervisningsschema planerades så att det 
möjliggjorde och gav utrymme för färdigställande av avhandlingen.  

Vad vore tillvaron utan vänner, vetgiriga studenter och nära kollegor? 
Tack till er socionomstudenter som korsat min stig. Särskilt vill jag nämna 
Jenny Andersson, Charlotte Stenson och Cecilia Teir, som skrivit arbeten om 
närliggande områden och på så vis bidragit till mitt eget arbete. På socio-
nomprogrammets kurser om ”Barn, ungdom och familj i det sociala arbetet” 
i Stockholm, har jag samarbetat med Yvonne Sjöblom, Lotta Bergh-Eklund, 
Annemi Skerfving och Ulla Forinder med flera, vilket varit oerhört givande. I 
livet utanför är det vänner och familj som funnits där. Väninnorna Helena 
Petersson, Katarina Mannheimer och Elisabet Karlsdottir har varit oumbär-
liga och oersättliga, var och en på sitt sätt. Stort tack! 

Emil, Markus och Staffan är mina fantastiska söner som berikat hela min 
tillvaro och genom vardagen lärt mig så oerhört mycket om barn, tonåringar 
och unga vuxna. Via Staffan tillhör nu även Denise, Wilgot och Lo familjen. 
Tack alla ni! Det är en mäktig känsla att mitt i livet ha fått äran att bli en 
relativt ung farmor. Sist men inte minst varma, uppskattande och kärleks-
fulla tack till mitt hjärtas hjärta; John.  

 
Stockholm i februari 2012, 

 
Inger Linblad 
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Kapitel 1 
 

INLEDNING 
 
 

Bris fick 80 .000 rop på hjälp. Äntligen är det höst och skola. Sommaren 
var ett helvete för många barn, visar sammanställningen av samtalen till 
Barnens hjälptelefon. Rekordsommaren innebar bad och härliga dagar, men 
för vissa barn var sommarlovet mest ett lidande med sexövergrepp, vanvård 
och misshandel. (Dagens Nyheters nätupplaga. Publicerad 2002-08-22). 

Mer eller mindre dagligdags påminns vi människor om olika sociala problem 
i det omgivande samhället. När det massmediala sökljuset koncentreras på 
barn och ungdomar och deras utsatthet i samhället sker det ofta i stora, 
breda penseldrag och genom stora rubriker. Bakom de dramatiska bilderna 
av förtvivlade barn framträder ofta en explicit kritik mot den kommunala 
sociala barnavården eller en allmän kritik riktad mot socialtjänsten, social-
chefen i en viss kommun eller mot dess handläggare. Bakom rubrikerna 
finns de barn och ungdomar som far illa på olika sätt och som inte får det 
stöd eller den hjälp som de har rätt att kräva. Viss kritik har även riktats mot 
brister i den sociala barnavården från de frivilligorganisationer, som t.ex. 
BRIS (Barnens rätt i samhället) och Rädda Barnen, vars uppgift är att ställa 
barns rättigheter och barns perspektiv i centrum (Lundström, 1997).  

Citatet ovan från år 2002 är representativt för nyheter som media förmed-
lat i samband med BRIS-rapportens publicering. I den halvårsrapport som 
BRIS, Barnens rätt i samhället, publicerade i augusti 2002 framgår att det 
varit närmare 80 .000 barn och ungdomar som ringt till organisationen un-
der den sommaren (BRIS, 2002). Att samtliga barn som ringt till Barnens 
hjälptelefon skulle ha ropat på hjälp och dessutom blivit utsatta för sexöver-
grepp, vanvård och misshandel är däremot en massmedial överdrift. Det 
förekommer emellertid svåra övergrepp mot barn och unga, och att vissa 
barn far mycket illa under sina ledigheter går knappast att betvivla. Bakom 
dramatiska rubriker finns en vardaglig verklighet för alla inblandade och 
olika verksamheter som har i uppgift att ta tillvara barns och ungdomars 
särskilda intressen.  
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Ett projekt om Barnens Hjälptelefon 1996-1998 
Fokus för denna avhandling är hur kunskap om barns och ungdomars soci-
ala problem framställs och konstrueras via samtal i BRIS, Barnens rätt i 
samhället, några år före sekelskiftet 2000. Det var då Socialdepartementets 
välfärdsbokslut presenterade analyser och slutsatser om barns och ungas 
levnadsvillkor i Sverige (SOU 2001:55; SOU 2001:79). Barns välfärd och 
ofärd stod på agendan liksom debatten om hur det var möjligt att föra in 
barnperspektivet både i forskningen och i det praktiska sociala arbetet.  

Upprinnelsen till avhandlingsprojektet var ett projekt om BRIS stödtele-
fon, Barnens Hjälptelefon, i samverkan mellan BRIS och Institutionen för 
socialt arbete vid Umeå universitet, med finansiering från Socialstyrelsen. 
Projektet som kom att kallas Kvalitetsprojektet hade i uppgift att öka kun-
skapen om hur det skulle vara möjligt att inom organisationens ramar bättre 
ta tillvara den kunskap som förmedlades via organisationens stödtelefon. 
Kvalitetsprojektet pågick mellan åren 1996-1998 och dokumenterades i tre 
olika rapporter (Hyvönen & Olofsson, 1998; Olofsson, 1998; Irgens, 1998)1.  

Projektet som pågick i en omdanande tid, med en ny internationell fram-
växande syn på barn och unga, var en del i en större förändringsprocess 
inom BRIS. Ett sådant steg var att i än större grad försöka bli mer profess-
ionella genom ökade utbildningssatsningar för de anställda jourmedarbetar-
na. Från att förut ha en mindre strikt syn på vilken utbildning jourarna hade 
sedan tidigare så infördes riktlinjer för att öka kontrollen av vilka jourmed-
arbetare som var lämpade att arbeta som volontärer i Barnens Hjälptelefon.2 
Man ville även systematisera den kunskap som kom in till BRIS från barn 
och ungdomar.  

Vid samma tid publicerade Tommy Lundström, numera professor i socialt 
arbete vid Stockholms universitet, en angelägen rapport om BRIS och Rädda 
Barnens frivilliga barnavårdsarbete vid två sekelskiften (Lundström, 1997), 
som direkt anknöt till vårt projekt eftersom studien framförallt koncentrera-
des till 1900-talets slut. Följdriktigt diskuterades våra olika studier och de 
problembilder som fanns i fokus under den här tiden.  

Redan vid startpunkten för Kvalitetsrojektet i BRIS fanns intentionen att 
skriva en avhandling utifrån det gedigna empiriska material som samlades 

                                                             
1 Mitt namn vid tiden då BRIS projekt pågick var Inger Olofsson. Andra medverkande i projektet var forska-
ren Ulf Hyvönen, BRIS dåvarande generalsekreterare Bodil Långberg, BRIS medarbetare Peter Irgens samt 
även professor Lars Dahlgren.  
2 För att erhålla enhetlighet och konsekvens i användandet av funktionella begrepp i avhandlingen används 
främst BRIS benämning jourare eller jourmedarbetare när jag hänsyftar till de personer, anställda eller ideella 
medarbetare, som svarar i olika telefonjourer. I den rådgivande funktionen benämns således alla för jourare 
oavsett vilken befattning dessa personer har i sin yrkesutövning i övrigt.   
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in. Intresset för barns olika problem, liksom intresset för barns rätt att 
komma till tals, stod i centrum. Flera barn- och barndomsforskare uppmärk-
sammade det självskrivna utrymme i media och på olika konferenser som 
tilldelades framförallt BRIS och dess syn på barns och ungdomars problem. I 
samhället och inom forskning pågick en diskussion om vikten av att som 
vuxen anstränga sig för att anlägga ett barnperspektiv genom att ”se med 
barns ögon” (t.ex. Hagbard & Esping, 1998; Näsman, 1995). BRIS kunskap 
framstod som intressant då den förmedlats via en direktkanal från barn och 
unga i Barnens Hjälptelefon. Det accentuerade frågan om barnperspektiv än 
tydligare; barn och ungdomar som självständiga aktörer, som med egna rös-
ter kan bidra med kunskap om den egna tillvaron. 

Genom projektet om Barnens Hjälptelefon blev det alltmer tydligt att det 
fanns en uppenbar skillnad mellan å ena sidan barns faktiska berättelser i 
sin ände av telefonen och å andra sidan hur jourmedarbetaren i andra änden 
uppfattade, förstod och kategoriserade (”problembestämde”) det som bar-
net sagt. Inom ramarna för det tidsbestämda projektet fanns det inte möjlig-
het att studera denna åtskillnad vidare, vilket däremot blev möjligt inom 
ramarna för en akademisk avhandling.  

Under 1980- och 1990-talen producerades både internationell och nation-
ell forskning där en ny syn på barn och barndom presenterades (t.ex. Jenks, 
1982, Qvortrup, 1985; James & Prout, 1997). Via ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv kom barn och unga att betraktas som aktiva subjekt och med-
skapare av sin tillvaro, där barns sociala värld förstås utifrån kön, ålder, 
social situation och kulturell bakgrund (Qvortrup, Bardy, Giovanni & Win-
tersberger, 1994). Forskning om synen på barns problem framställda via 
jourtelefoner saknades, vilket innebar att kunskapsfältet var nytt, även in-
ternationellt sett.  

I efterhand öppnades dörren för att än tydligare förstå den samhälleliga 
kontext och den nya diskurs om utsatta barn som växte fram under samma 
period och som omgärdade kunskapsprocessen i BRIS. Den information som 
då i någon mening framstod som rätt självklar för mig, som dessutom själv 
jobbat ideellt som jourare i Barnens Hjälptelefon, kan på så vis rekonstrue-
ras. I avhandlingen betraktas 1990-talets slut som en del av samtidshisto-
rien, det vill säga företeelser som ägt rum i närmre historisk tid. Samtidshi-
storia är händelser som skett efter andra världskrigets början fram till nutid 
och den tid vi lever i nu. Förståelsen av samtiden förändras kontinuerligt 
under tidens gång (Andersson & Zander, 2007). För en dynamisk verksam-
het som BRIS är 10-15 år att betrakta som relativt lång tid sett ur ett verk-
samhetsperspektiv. Ett historiskt perspektiv erbjuder möjligheten att studera 
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information och skeenden i efterhand, vilket är nödvändigt för att utforska 
sociala konstruktioner vid en given tidpunkt (Wyness, 2006). 

 

Vad är problemet? 
Inom det vetenskapliga ämnet socialt arbete är sociala problem etablerat 
som begrepp (t.ex. Blumer, 1971; Best, 2007; Payne, 2008; Meeuwisse & 
Swärd, 2002). I socialt arbete betraktas sociala problem inte enbart som 
individuella problem utan snarare som något som framträder genom kom-
plexa samspel mellan individ och samhälle (Östberg, 2001; Börjeson, 2008). 
Det finns även en kritik mot att begreppet innefattar olikhanda grupper i 
samhället vars problem är socialt betingade, men för med sig att strukturella 
problem individualiseras (Meeuwisse & Swärd, 2002). Problembegreppet i 
sig kan objektivt ses som skadliga eller oönskade förhållanden eller genom 
konstruktivistiska glasögon; som kollektiva definitionsprocesser (Sahlin, 
2002). Denna avhandling knyter an till begreppet problem med en konstruk-
tivistisk ansats och med en medvetenhet om att problem som begrepp är 
mångbottnat och därför kan tolkas på flera sätt. 

 BRIS har genom åren fokuserat på allehanda typer av problem, det vill 
säga inte enbart sociala problem. Snarare är det barnet själv som fått sätta 
agendan för vad samtalet handlar om. Problem inom BRIS inrymmer därför 
mental, fysisk och social utsatthet (Lundström, 1997). BRIS problemdefinit-
ion inbegriper således även barnets upplevelse, dess känslor och egenförstå-
else. Den mentala utsattheten innefattar barnets känslor liksom inre oro, 
frågeställningar eller rädslor som barnet själv uttrycker. Fysisk utsatthet 
syftar till sådant som sker i barnets närhet i form av våld, missbruk, föräld-
rars vårdnadsproblem etc. Social utsatthet kan givetvis inrymma både fysisk 
och mental ohälsa, men syftar främst på problem som härrör till sociala pro-
blem på familje- eller samhällsnivå.  

De etablerade föreställningar som finns om utsatta barn emanerar än mer 
tydligt från diskussionen om synen på olika sociala problem, oavsett vilket 
slags utsatthet det är fråga om. Olika (sociala) problem, skapas i tid, rum och 
kultur, varför också föreställningarna och myterna om barns och ungas soci-
ala utsatthet varierar beroende på omständigheterna. Det i sin tur förklarar 
varför synen på familj, barn, barndom och dess sociala komplikationer har 
modifierats genom historien. Ny kunskap kommer till, liksom nya synsätt, 
perspektiv och tolkningsmöjligheter. Vissa trosläror om vad som är rätt och 
fel, bra eller dåligt, för ett barn, är delvis föränderliga, även om en åsikt kan 
tyckas aldrig så manifest vid en given tidpunkt (Ohlsson & Swärd, 1994; Me-
euwisse & Swärd, 2002).  
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Inom grundskolan har problem till stor del beskrivits olika beroende på 
tid och språklig användning (Hellblom Thibblin, 2004). De problem som 
definieras i Skolhälsovårdens rapporter är delvis tidsbundna och en viss 
språklig styrning sker under olika tidsperioder. Från mitten av 1940-talet var 
det framförallt kroppsliga sjukdomar och inlärningsrelaterade problem som 
betonades. Allt eftersom försköts problembilden till att uppmärksamma och 
definiera elevers emotionella störningar och även interaktionsproblem, det 
vill säga svårigheten att interagera socialt med andra och kommunicera på 
lämpligt sätt. Under slutet av 1980-talet blev kommunikation och samspel 
återkommande begrepp för det som definierades som elevers problem (ibid). 
Även inom BRIS har olika kategorier av problem dominerat under olika tider 
(Lundström, 1997; Olofsson, 1998).  

 

Barns situation under slutet av 1990-talet 
I vår tid sker stora samhällsförändringar som sätter sina spår inte bara på 
samhällsnivå utan även för levnadsmönster och handlingsutrymme för en-
skilda. I början av 1990-talet genomgick Sverige en finansiell kris med en 
svår lågkonjunktur, som påverkade handlingsutrymmet för individer och 
familjer.  

För att sätta in min studie i en samtidshistorisk kontext och nyansera bil-
derna om hur barn och ungdomar hade det under slutet av 1990-talet pre-
senteras här forskning som tar upp deras situation på samhälls-, familje- och 
individnivå.  

Hög levnadsnivå 
De analyser som gjordes i välfärdsbokslutet om barns och ungdomars livssi-
tuation under 1990-talet fokuserade i stor grad på problem och resursbrister 
(SOU 2001:55, SOU 2001:79).3 Mot bakgrund av det synsättet framfördes i 
rapporteringen en sammanfattande slutsats om att barns och ungas välfärd 
generellt sett var hög:  

Barn i Sverige idag har i många fall en levnadsnivå som är mycket högre än 
barns i andra länder och betydligt högre än vad den var i Sverige för ett par 
generationer sedan. Barn och ungdomar bor i början av 2000-talet i rymliga 
och bekväma lägenheter och de är sällan utsatta för olika negativa händelser 

                                                             
3 Via forskning och Socialdepartementets välfärdsbokslut gjordes analyser och slutsatser drogs om barns och 
ungas levnadsvillkor i Sverige under slutet av 1990-talet. Betänkandet syftade till att ge en bred bild av barns 
och ungdomars välfärd och presenterades framförallt i antologin Barns och ungdomars välfärd (SOU 
2001:55) och i välfärdskommitténs slutbetänkande Välfärdsbokslut för 1990-talet (SOU 2001:79).  
 



 18 

– som att bli jagad, fysiskt angripen, eller bestulen – i sitt närområde. Mate-
riellt sett har de det mycket gott ställt: att 90 procent av 10-18-åringarna har 
eget rum, drygt hälften egen TV och över 40 procent egen mobiltelefon de-
monstrerar detta. En stor majoritet upplever sig inte ha problem med skol-
arbetet. De allra flesta har goda relationer till sina föräldrar och nästan alla 
har och umgås med vänner. (SOU 2001:55. s. 19). 

Förutom de materiella förhållanden som nämndes framkom det att närmare 
70 % av barnen mellan 10-18 år bodde i villa, att över 90 % levde i hushåll 
med bil och att över 90% av barnen hade tillgång till dator hemma. En stor 
majoritet av dem hade dessutom egna materiella tillgångar. Bland ungdomar 
mellan 16-18 år var det 60 % som sommarjobbade och 20 % av skolbarn 
mellan 13-18 år som arbetade regelbundet. Det var med andra ord förhållan-
devis rätt många ungdomar som lönearbetade och därmed hade en egen 
ekonomi vid sidan om hushållets ekonomi. Enligt undersökningen var det 
cirka 65 % av barn och ungdomar som regelbundet fick fickpengar eller/och 
barnbidrag eller studiebidrag. Äldre ungdomar hade generellt sett mer 
pengar än yngre barn att röra sig med.  

Förutom åldersskillnader fann man skillnader i barnens egna ekonomiska 
buffert i olika socioekonomiska kategorier och i vilken typ av boende och 
utrymmesstandard som hushållet hade. Barn från arbetarhem bodde trängre 
och hade sämre total hushållsekonomi än vad barn från tjänstemannafamil-
jer hade. I studien framkom tendensen att föräldrar i hushåll med lägre eko-
nomi till viss del försökte kompensera barnen inom de områden där det var 
möjligt.  

Under 1990-talet var det alltfler barn och ungdomar som växte upp i 
tjänstemannahem. Det var också alltfler som växte upp i städer än tidigare, 
även om de allra flesta barn och ungdomar fortfarande bodde på landsbygd, 
samhällen eller mindre städer. Historiskt sett så hade barnkullarna minskat 
mot tidigare generationer och många hade endast ett syskon. Minskat antal 
barn i familjen menade man medförde större möjlighet till föräldraresurser 
gentemot varje barn i familjen. Barn och ungdomar fick med andra ord både 
mer tid och pengar från sina föräldrar än tidigare generationer (SOU 

2001:55).  
 

Vissa familjer hade det sämre än andra 
Samtidigt som den generella välfärden var hög för barn och unga i 1990-
talets Sverige fanns det barn och ungdomar som hade det sämre ställt än 
andra. Brister i barns och ungdomars resurser var beroende av hushållens 
ekonomi. De ekonomiska marginalerna tycktes vara små för många familjer 
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där barn 10-18 år ingick och över hälften av familjerna skulle ha svårt att 
täcka oförutsedda utgifter. Däremot framhölls att man inte funnit några be-
vis för någon explicit materiell fattigdom i de undersökta hushållen generellt 
sett (SOU 2001:55).  

Regeländringar med nedskärningar inom familjestöden4 i mitten på 1990-
talet drabbade ensamstående föräldrar, och då i synnerhet kvinnor med barn 
liksom ungdomar mellan 19-21 år. Alltfler i dessa grupper fick svårare att 
klara löpande utgifter och blev tvungna att söka socialbidrag.5 ”Antalet barn i 
familjer med socialbidrag ökade till det tredubbla mellan 1993 och 1997.” 
(Ibid. s. 180). Barn i barnrika familjer och till icke facklärda arbetare hade 
likhet med barn till ensamstående och arbetslösa betydligt mindre ekono-
miskt utrymme än övriga (Palme, 2000). Hushåll som särskilt lyftes fram var  
hushåll med ensamstående föräldrar, utrikesfödda föräldrar och arbetarhus-
håll: 

Barn till ensamstående föräldrar, i arbetarhushåll och barn vars föräldrar är 
födda i ett annat land än Sverige bor i hushåll med betydligt svagare eko-
nomi än andra.” (SOU 2001:55. s. 131). 

Dessa hushåll hade mindre möjlighet att välja boendeområde och boende-
standard, och bodde ofta i hyreslägenhet inom allmännyttan. Inom gruppen 
barn till högre tjänstemän var det endast 3 % som bodde i allmännyttan och 
närmare 90 % som bodde i villa. Förutom eget hus gäller det även innehav av 
bil och sommarstuga.  

Framförallt saknades en ekonomisk buffert i dessa familjer, och då sär-
skilt i arbetarklassen. Barn i hushåll med extrem ekonomisk utsatthet ut-
märkte sig på det sättet att de hade uppenbart mycket sämre egen ekonomi 
än vad andra barn och ungdomar hade. Boendesegregering påverkade barns 
och ungdomars närmiljö och känsla av trygghet. En större andel föräldrar 
och barn i hyreshusområden uppgav att de upplevde otrygghet i närområdet. 
Känslan av otrygghet lyftes fram som en allvarlig indikator för det egna må-
endet. Samtidigt uppgav få barn och ungdomar att de faktiskt blivit utsatta 
för brott:  

Samtidigt som det är allvarligt att barn och ungdomar känner sig otrygga i 
sin näromgivning är det få som själva råkat ut för att bli jagade, hotade, fy-
siskt angripna eller att få något stulet. Det är cirka tre till sju procent av 10-

                                                             
4 Regeländringarna medförde nedskärningar i barnbidrag, bidragsförskott och bostadsbidrag (Socialstyrel-
sen, 2001a). 
5 Socialbidrag kallas numera för försörjningsstöd.  
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18-åringarna som varit med om detta; och bara tre procent uppger att det 
händer att de inte vågar gå ut. Dessa andelar är generellt sett små även för 
barn som bor i hyresrätt.” (SOU 2001:55. s. 21). 

Något man kunde se i forskningen (ibid.) var minskad boendestabilitet 
som berodde på att allt fler flyttat och bytt bostad. De allra flesta familjer 
flyttade medan barnen fortfarande var små, men det var ändå 37 % som bytt 
boende efter att de fyllt sju år och 15 % som hade flyttat till annan bostads-
ort. Många gånger tycktes flyttningarna bero på positiva parametrar, som att 
familjen fått bättre ekonomi och hade råd med annan bostad. 

Skilsmässor och styvföräldrar 
Risken för familjeupplösning, skilsmässa, har alltid varit en del av ungas 
villkor i modern tid. Under 1990-talet var det allt fler vuxna som skiljde sig, 
vilket fick till följd att fler barn och ungdomar upplevde slitningar och att 10 
% levde i ombildade familjer. I en beräkning som gjordes framkom att 23 % 
av alla barn och ungdomar inte levde med båda sina biologiska föräldrar 
under år 2000 (SOU 2001:55). Barnen upplevde att det framförallt var från-
varande fäder som inte tog sig tillräckligt med tid för att umgås med de egna 
barnen. Den förälder man bodde hos hade man bättre kontakt med, oavsett 
om det var mamma eller pappa. Över huvud taget tyckte barn till ensamstå-
ende föräldrar att de inte kom så bra överens med föräldrarna som man hade 
önskat. Samtidigt hade de flesta någon form av föräldrastöd, och föräldrarna 
upplevdes inte som mer otillgängliga än föräldrar i andra familjetyper: 

Intressant nog, och viktigt, är att såväl när det gäller att komma överens med 
föräldrar, att de har tid, samt att ha dem att vända sig till vid bekymmer, är 
den grupp som saknar sådana typer av stöd från båda föräldrarna lika stor i 
olika familjetyper. Barn vars föräldrar separerat har mindre sociala resurser 
därför att de inte har båda att vända sig till, men de saknar inte föräldrastöd 
helt i större utsträckning än andra barn. (SOU 2001:55. s. 100). 

När det kom in en ny vuxen, så kallad styvförälder, i familjen så bidrog 
denne till att hushållets ekonomi förstärktes och ibland understödde det ett 
bättre boende än om föräldern hade varit ensamstående. Styvföräldern 
kunde fungera som extra social resurs för en del av barnen med till exempel 
läxläsning, men för de flesta barn sågs styvföräldern inte som en social re-
surs i någon nämnvärd omfattning.  

” … ungefär en tredjedel av alla 10-18-åringar uppger att de inte kommer sär-
skilt bra överens med sina styvföräldrar. De framstår heller inte som något 
starkt socialt stöd – andelen som uppger att de skulle gå till sin styvförälder 
om de hade problem är ungefär lika stor som andelen som uppger lärare; och 
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betydligt lägre än dem som uppger t.ex. kompisar, syskon eller ursprungliga 
föräldrar.” (SOU 2001:55. s. 100). 

Nya familjebildningar med en ny partner innebar med andra ord inte att 
barnen upplevde ett ökat känslomässigt stöd från den parten. Så många som 
cirka en tredjedel av dem som levde med en styvförälder menade att de inte 
kom överens med denne.  

Trötta föräldrar i arbetaryrken och slutkörda mammor 
När det gällde föräldrars arbetstider såg det olika ut beroende på vilken typ 
av anställning och yrke den vuxne hade. Föräldrar med arbetaryrken var 
oftare än andra mer fysiskt utmattade och trötta när de kom hem till familjen 
än män som arbetade inom tjänstesektorn. Kvinnor i tjänstesektor hade 
längre arbetsdagar och upplevde sig psykiskt utmattade vid hemkomsten. 
Särskilt gällde detta ensamstående mödrar liksom utrikesfödda mödrar som 
kände både fysisk och psykisk trötthet i större utsträckning när de slutfört 
dagens arbete (SOU 2001:55).  

Barn besökte oftare sin mammas arbete än sin pappas, men de flesta 
kunde även ringa till dem båda om de hade något de ville fråga eller prata 
om under dagtid. Fäderna arbetade i snitt längre arbetstid även om arbetsti-
der var något som uppvisade stor variation i studien. När hemsysslor och 
hushållsarbete sammanräknades så hade kvinnor lika lång arbetstid som 
männen. I forskningen (ibid.) fann man inget samband mellan barnens upp-
levelse av att föräldrarna hade för lite tid med dem och föräldrarnas reella 
arbetstider. Omkring 2-3% uttryckte dessutom att föräldrarna hade för 
mycket tid med dem.  

Brist på arbetsro i skolan 
Yngre elever uppgav att de trivdes väl med skolan i stort. En stor del, ca 70 % 
av fjärdeklassarna i en undersökning ansåg att det fanns vuxna på skolan 
som såg och brydde sig om dem (Barnombudsmannen, 1998; Socialstyrel-
sen, 2001a). En tredjedel av eleverna ansåg att ljudnivån var för hög, 14 % 
tyckte att lektionerna var bråkiga och en av 10 % att det var dålig luft i sko-
lans lokaler. Undersökningar från Stockholm visade att nästan var tredje elev 
i högstadium och gymnasium besvärades av dålig luft och damm till följd av 
för dålig städning (Dahm, 2000). När det gällde barns skolmiljö så var det 
främst bristen på arbetsro i klassrummet som lyftes fram som störande pro-
blem av de unga (SOU 2001:55).  

De allra flesta barnen uppgav att de arbetade i en arbetstakt i skolan som 
de trivdes med och att de också hade möjlighet att vid behov fråga och få 
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hjälp av läraren. Det var 5 % av barnen som ansåg att arbetstakten var för 
hög och att de inte fått den hjälp från skolan som de behövde. Bland 10-18-
åringar var det ungefär 13 % som ansåg att undervisningen skedde i för hög 
takt. Det tycktes främst vara gymnasieelever som upplevde takten som allt 
för hög, vilket antogs bero på ett ökat tempo eller ovana vid gymnasiet 
(ibid.). 

Under varje skolstadium var det främst barn till ensamstående föräldrar 
som inte tyckte att de hann med i undervisningen, vilket tolkades som att 
ensamstående föräldrar inte hade energi eller tid nog, och i vissa fall saknade 
egen utbildning, för att kunna hjälpa barnen med skolarbetet: 

Det är ett ofta förbisett faktum att föräldrarna både direkt och indirekt fun-
gerar som ’extralärare’ och det finns en risk för att barn som av olika skäl har 
mindre av sådana resurser halkar efter – vilket är detsamma som att säga att 
skolan av något skäl (t.ex. resursbrist) inte kan ge dessa barn det stöd de 
skulle behöva. (SOU 2001:55. s. 180). 

Skolans sociala miljö framhölls, det vill säga hur barnet mådde och hur det 
fann sig tillrätta med kompisar och skolklassen. Den största risken att utsät-
tas för mobbning var pojkar och främst i åldern 7-12 år. För barn med lägre 
social status fanns en risk i alla åldrar (Currie et al., 2000; Socialstyrelsen, 
2001a). Rätt många barn uppgav också att det fanns någon i klassen som 
stod utanför den övriga klassen. Det underströks att barn som utsätts för 
mobbning var ett särskilt problem för skolan. Konsekvenserna för enskilda 
elever var stor både i och utanför skolmiljön.  

Att må dåligt och uppvisa fysiska och psykiska symptom var inte ovanligt 
bland de mobbade. Dessa barn såg även pessimistiskt på de egna framtidsut-
sikterna. Barn och ungdomar som mobbades pratade mer sällan både med 
jämnåriga kamrater och vuxna om sina problem och upplevelser av mobb-
ningen. Även de som själva mobbade någon pratade mer sällan med andra, 
och slutsatsen som drogs av detta var att vuxna i stor grad inte fick vetskap 
om mobbning (SOU 2001:55). I en rapport från Skolverket (2001) påtalades 
att skolan inte till fullo lyckades leva upp till 1994 års läroplan som innebar 
att ”inget barn ska behöva känna sig otrygg i skolan, eller riskera utsättas för 
kränkande behandling.” (SOU 2001:55. s 207). Samtidigt som vissa barn 
kände sig otrygga och/eller socialt utanför de andra barnen på skolan så 
menade man att både kunskapen och engagemanget mot mobbning hade 
ökat. Skolan hade upparbetat fler regler och rutiner mot kränkande särbe-
handling och föräldrar och andra vuxna uppvisade ett större engagemang än 
tidigare (ibid.).  



 23 

Klass, kön och ålder påverkade hälsan 
När det gällde hälsa och välbefinnande6 så bedömde barn och ungdomar 
både sin hälsa och den egna livskvaliteten som god, vilken också ur ett gene-
rellt perspektiv var bättre än i andra europeiska länder (Currie et al., 2000). 
Framförallt tycktes barn i 7-12-årsåldern ha den allra bästa livskvaliteten, 
och flickor var mer nöjda med sina liv än pojkar (Berntson & Köhler, 2001). 
Under högstadietiden bedömde tjejer sin livskvalitet lägre än vad killar 
gjorde (Socialstyrelsen, 2001a). Även om välbefinnandet i stort var mycket 
gott så var det generellt sett fler 15-åringar som uppvisade stressrelaterade 
och psykosomatiska symptom under 1990-talet än under mitten av 1980-
talet (ibid.). 

Studier visade att vart tredje barn någon gång i veckan känt sig stressat, 
haft magont, huvudvärk eller sömnproblem. Dessa hälsoproblem tycktes 
variera med kön och ålder. Flickor hade oftare psykosomatiska besvär och ett 
lägre psykiskt välbefinnande än pojkar. Flickorna motionstränade mindre, åt 
mer oregelbundet och rökte mer än pojkarna. Pojkarna å sin sida drack ge-
nerellt mer alkohol än flickorna. Även socioekonomisk status, familjer där 
föräldrarna var utrikesfödda och enföräldershushåll hade betydelse för mat-, 
motions- och rökvanor. I dessa hushåll levde barnen generellt sätt mer ohäl-
sosamt än i andra familjer (Currie et al., 2000; Socialstyrelsen, 2001a; SOU 
2001:55). Antalet elever som prövat illegala droger mer än fördubblades 
under 1990-talet, samtidigt som drogvanor och droganvändande skiljde sig 
stort mellan olika skolor (t.ex. Grufman et al., 1999). 

Under mitten av 1990-talet uppmärksammade en nordisk expertgrupp att 
koncentrationsstörningar och överaktivitet ökat, och att runt 5 % av barnen 
led av detta vid skolstart. En tredjedel av barnen hade haft svårigheter med 
varseblivning, motorik och aktivitetskontroll sedan förskoleåldern (Gillberg, 
1999; Socialstyrelsen, 2001a). 1,5 % av alla barn uppgavs lida av allvarlig 
DAMP, varav det var dubbelt så många pojkar som flickor (Kadesjö, 2000).  

Familjens ekonomi tycktes få betydelse för hur familjens medlemmar 
mådde psykiskt. Bra kontakter med föräldrar och vänner var däremot hälso-
främjande. Extra svårt var det givetvis för de barn som utsattes för olika 
övergrepp och/eller levde under svåra hemförhållanden.  

                                                             
6 Av platsbrist redovisas hälsoaspekter hos barn och ungdomar som inte i första hand betraktas som soma-
tiska, så som tandhälsa eller av sjukvården diagnosticerade sjukdomar. Däremot är jag medveten om att även 
sådan ohälsa delvis kan bero på och/eller accelerera på grund av sociala och socioekonomiska omständighet-
er. Det finns en socialt betingad ojämlikhet i hälsa hos svenska barn och ungdomar (t.ex., Socialstyrelsen, 
2001a). Jag tar inte heller med olycksstatistik eller dödsfall.  
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Övergrepp och vanvård 
Enligt studier gjorda av Brottsförebyggande rådet minskade barnmiss-
handeln under 1990-talet, parallellt som anmälningsbenägenheten att an-
mäla våld mot barn ökade (BRÅ, 2000). Samtidigt rapporterade barn att de 
utsattes för både mobbning och våld i skolan och under fritiden. Brottsföre-
byggande rådet undersökte såväl anmälningsfrekvens, offer som förövarbil-
den:  

Anmälningar av brott som förövats av en person som barnet är bekant med 
mer än fördubblades (från 330 till 709) mellan 1990 och 1998. Drygt två 
tredjedelar av gärningsmännen är män. Nästan hälften av gärningsmännen 
var tidigare kända för brott. Av offren hade 38 procent utsatts för upprepat 
våld. Den övervägande delen av skadorna bedömdes som lindriga eller så 
kunde inga skador alls påvisas (Socialstyrelsen, 2001a .s. 183). 

Enligt en studie (Weinehall, 1999) utsattes flickor oftare för våld i hemmet, 
medan pojkar oftare blev utsatta för våld utanför hemmet av obekanta. Av 
6.600 gymnasieelever var det 19 % som uppgav att de varit utsatta för grovt 
våld, 10 % för sexuella trakasserier och 2 % för sexualiserat våld. Av eleverna 
var det 4 % som uppgav att de ofta blivit slagna hemma. De som utsatts för 
våld i hemmet var dessutom mer utsatta för våld och kränkningar i skolmil-
jön.  

Sexuella övergrepp var oftast något som ägde rum inom familjen, många 
gånger följt av flera övergrepp. Under uppväxten var det mellan 7 och 8 % av 
flickorna och mellan 1-3 % av pojkarna som utsatts för sexuella övergrepp. 
Flickornas medelålder var vid övergreppen 8 till 10 år, medan pojkarna var 
några år äldre. Studien visade även att förövaren i 90 % av fallen var en man 
och någon barnet kände väl (SoS-rapport 2000:1). 

 

Bilder av barns problem 
När kunskap söks om hur barn har det, hur de mår och vilka problem de 
brottas med så har frivilligorganisationer som BRIS fått en alltmer viktig roll 
om vilka bilder, representationer, av barns problem som skapas och förmed-
las. Begreppen bild eller problembilder används i stundtals avhandlingen. 
När bild nyttjas som språklig metafor är det antingen i betydelsen uttalande, 
åsikt eller som en föreställning om någonting7.  

                                                             
7 Bild jämförs i avhandlingen med engelskans begrepp ”image” till skillnad från ordet picture; bild, tavla, foto, 
avtryck). 
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Joel Best titulerade sin bok Images of issues redan 1995 (Best, 1995a) vil-
ket syftar till bilder av olika problem. Som innehavare av ett särdeles gott 
bildminne, använder jag mig av bild som liknelse för att beskriva de repre-
sentationer som ibland oreflekterat betraktas som objektiva framställningar 
eller verbala illustrationer av verkligheten.  

Tommy Lundström (1997) framhåller frivilligorganisationernas viktiga 
roll för vilka bilder som förmedlats om utsatta barn genom historien. Enligt 
Lundström finns det i stort sett tre källor för frivilligsektorns barnavårdsor-
ganisationer där de kan inhämta information om barns problem. Den viktig-
aste källan, menar han, är importen av utländska erfarenheter från social 
barnavård och den debatt som förs i andra länder. Dessa influenser är något 
som han menar kan få stor internationell spridning.  

En annan källa är påverkan från andra inhemska aktörer, och då speciellt 
den offentliga sektorn. Samspelet mellan offentlig sektor och frivilligorgani-
sationerna är enligt Lundström ofta tätt ifråga om hur man definierar och 
beskriver barns problem (Ibid., 1997). Den kunskapskälla som, enligt Lund-
ström, kommit att bli allt viktigare för vilka bilder av barns problem som 
presenteras härrör ur organisationens egna erfarenheter. BRIS egna erfa-
renheter har i sin tur sitt ursprung från den egna praktiken och de samtal 
man fört med barn och ungdomar i den egna stödtelefonen.  

 

Stödsamtal som grund för problemkategorier 
Den övergripande benämningen på forskning och metodologi inom samtals-
området benämns counselling (Larsson, 2010). Inom counsellingområdet 
finns det en psykologisk och social diskurs som är specifik för samtalsstöd 
via stödtelefoner (Potter & Hepburn, 2003). Kring sekelskiftet 2000, innan 
mejl- och chattfunktioner utvecklats som angelägna kontaktkällor i BRIS 
verksamhet, var organisationens kärnverksamhet främst barnsamtal via 
telefon i Barnens Hjälptelefon.  

Till BRIS är det barn och ungdomar som själva anonymt tar kontakt för 
att anförtro sin berättelse till en vuxen person. Barn och ungdomar ringer av 
en mängd olika och personliga anledningar. Jouraren fyller efter samtalet i 
ett formulär med förkodade kategorier om vad samtalet handlade om (Olofs-
son, 1998. s. 26). Det är sedan denna samlade kunskap som ligger till grund 
för BRIS kunnande om barn och ungdomars olika problem.  

Exempelvis misshandel, mobbning eller missbruk framställs ofta som ob-
jektiv kunskap på det sättet att problemen i sig existerar som givna katego-
rier. De flesta tycks veta vad dessa problem innebär och betyder. Denna vet-
skap är fristående från en reflektion om att problemets framställning och 
innebörd beror på den tolkning och bakomliggande värderingar som föregått 
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en viss problemkategorisering. Dessa kategorier är inte statiska utan föränd-
ras i takt med att ny kunskap tillkommer eller att BRIS ändrar i de egna ruti-
nerna. Av den anledningen kan kategoriernas innehåll inte säga så mycket 
om dess innehåll idag. Det måste hela tiden förstås mot bakgrund av den tid 
och den verksamhet då de uppstod. Via perspektivering kan problemkatego-
rier dekonstrueras, genom att de omtolkas och placeras i ett nytt samman-
hang. Olika kategorier får också olika stor betydelse: 

Barnmisshandel eller övergrepp mot barn är en interaktiv kategori. Interak-
tiva kategorier växelverkar med människor och deras beteende [...] Som 
Goodman skulle ha sagt: om man väljer nya kategorier så kan det förflutna 
uppträda i en ny värld. Händelser i ett liv kan nu betraktas som händelser av 
ett nytt slag, en kategori som kanske inte hade blivit begreppsliggjord när 
händelsen upplevdes eller handlingen utgjordes. Vi erinrar oss på nytt det vi 
tidigare upplevt och tänker på det i termer som vi inte kunde ha tänkt förut. 
Erfarenheter beskrivs inte bara på ett nytt sätt, de återupplevs. (Hacking, 
2000. s. 173f). 

Problemklassifikationer innehåller en värdering om vem som har eller 
åstadkommer problem och därmed även lösningen på problemet. Hacking 
(2000) menar att valet av övergrepp som en central kategori fått stora kon-
sekvenser inom en mängd olika områden:  

Valet av övergrepp som en central klassifikation har haft enorma konsekven-
ser för rättsväsendet, för det dagliga sociala arbetet, för övervakningen av 
familjen, för barnens liv, och för det sätt på vilket barn och vuxna beskriver 
sina handlingar, sitt förflutna och sina grannar. (Ibid., 2000. s. 175). 

Övergrepp som kategori är självklart oerhört viktig för att befästa överträdel-
ser mot barn och utöva samhälleliga sanktioner. Kategorisering eller typolo-
gisering får konsekvenser långt utanför den kontext där de uppstått. Av den 
anledningen är problem och problemframställningar angelägna att studera i 
de sammanhang där de skapas.  
 

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om 
hur problem om barn och ungdomar representeras och konstrueras inom 
stödtelefonverksamheten i BRIS. Det görs genom en beskrivning och analys 
av ombudens syn på barns villkor samt jourmedarbetares problemkategori-
sering och uppfattning om innehållet i barnsamtal till BRIS stödtelefon så 
som det såg ut mellan åren 1996-1998.  



 27 

I avhandlingens fokus står dels vilka problembilder som representeras re-
spektive framställs via enskilda telefonsamtal. Dels hur denna representat-
ions- och framställningsprocess går till; från samtal från barn och unga via 
en jourmedarbetare som svarar, lyssnar, försöker förstå och sedan kategori-
serar samtalet i ett givet problemområde. Då konstruktionen av problem 
sker inom BRIS stödtelefon så görs även en studie av verksamhetens funkt-
ion och villkor, där anställda och ideella medarbetare ingår. Följande forsk-
ningsfrågor formuleras: 

 
- Hur ser sammanhanget ut i BRIS stödtelefon där problembilder kon-

strueras och används avseende organisatorisk utformning, arbetsupp-
gifter samt syn på jourarrollen och den egna verksamhetens betydelse 
och funktion? 

 
- Vilka generella representationer av barns och ungdomars situation ges 

i BRIS rapportering samt av anställda ombud i BRIS8 och hur kan 
dessa förstås mot bakgrund av den tid som var då? 
 

- Vilka föreställningar har jourarna om barns och ungdomars vardags-
villkor vad gäller person, fritid, skola och umgänge?  

 
- Hur konstrueras teman om kön, relationer och övergrepp med ut-

gångspunkt från stödsamtalen? 
 

- Vilka strategier använder jourarna sig av för att förstå och tolka in-
formation från samtal i Barnens Hjälptelefon? 

 

Centrala begrepp 
Det förekommer en hel del olika begrepp i avhandlingen. Även om jag ofta 
bidrar med förklaringar i texten där angelägna ord och förklaringar före-
kommer presenteras här även ett kort avsnitt om de mest centrala begreppen 
för att ytterligare öka förståelsen och läsbarheten. Redan tidigare har jag 
definierat bild och bilder som representationer och verbala illustrationer av 
verkligheten och problembilder som föreställningar om olika problem. Re-
presentation används i avhandlingen frikopplat från socialpsykologiska teo-

                                                             
8 Företrädarna, vilka utgörs av anställda ombud vid BRIS olika regionkontor, intervjuades under 1996-1997.  
Jag vill därför understryka att generella uttalanden om hur barn har det idag, härrör till den tidpunkten. 
Detsamma gäller givetvis för övriga intervjuer, men där redovisas utsagor oftast mer tydligt tillbaka till speci-
fika barnsamtal. 
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rier om kollektiva respektive sociala representationer, som handlar om hur 
människor i interaktion med varandra skapar kollektiva föreställningar om 
sin vardagsverklighet (jfr Moscovici, 1984). Den distinktion jag gör i kapitlen 
innebär att representationer betraktas som generella bilder (åsikter) om 
barns problem medan framställning syftar till de problemframställningar 
som konstrueras med utgångspunkt från enskilda samtal.  

Jag har även beskrivit problem som ett för avhandlingen stipulerat be-
grepp, vilket omfattar såväl de sociala som fysiska och mentala (känslomäss-
iga) problem som barn och ungdomar ringer om till BRIS, Barnens rätt i 
samhället. Problemframställning innefattar den process som föregår själva 
kategoriseringen av ett problem. En intressant och jämförbar metafor är den 
framkallning av foton som sker via en speciell process i ett mörkrum innan 
bilden är klar att visas upp för omgivningen.  

Konstruktion kommer från det vetenskapliga begreppet social konstrukt-
ivism, vilket i sin tur är en teoretisk utgångspunkt i avhandlingen; att utsagor 
om barns olika problem skapas i ett givet socialt sammanhang (Hacking, 
2000). Centrala begrepp som rör själva stödtelefonverksamheten i BRIS är 
givetvis viktiga att förtydliga. Jag har valt begreppet stödtelefon som en ge-
mensam benämning både för BRIS egen jourtelefon Barnens Hjälptelefon, 
men även för att begreppsliggöra det forskningsfält som rör olika former av 
stöd- och jourlinjer. Ibland används även andra begrepp synonymt med 
stödtelefon för att erhålla språklig variation. Förhoppningsvis framgår det av 
sammanhanget när detta sker.  

Inom BRIS fanns vid tiden för studien en mängd olika anställningar. En 
central benämning och funktion är ombud, vilka utgörs av fast anställd per-
sonal på BRIS olika regionkontor. Ombuden betraktas i studien som stödte-
lefonverksamhetens företrädare.9 En annan central benämning är jourare 
eller jourmedarbetare då dessa begrepp används liktydigt. Jourarna är de 
ideellt arbetande volontärerna som bemannar och pratar med barn och ung-
domar i Barnens Hjälptelefon. När det är ombud som svarar i telefonen be-
nämns dessa också jourare eftersom det framförallt är funktionen som sam-
talspartner och mottagare av information om barns problem, som är det 
väsentliga för avhandlingen.  
 

                                                             
9 Här vill jag påpeka att BRIS företrädare i egentlig mening är generaldirektören och dess medarbetare på 
riksförbundet samt organisationens styrelseordförande. I avhandlingen betraktas ombuden som företrädare 
för Barnens Hjälptelefon.  
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Disposition och läsanvisningar 
Avhandlingen består av tio kapitel. Detta inledande kapitel syftar till att sätta 
forskningsområdet i fokus via en problematisering av barns villkor och barns 
problem. I kapitel två redovisas de teoretiska ansatser och tolkningsramar 
som ligger till grund för studien. Social konstruktivism utgör tillsammans 
med barndomssociologi och mikrocounselling underlag för att studera re-
presentationer, föreställningar och strategier vid konstruktioner av barns 
problem. I det tredje kapitlet redovisas forskning inom kunskapsområdet 
tematiskt med utgångspunkt från dominerande teoretiska och metodolo-
giska perspektiv.  

Kapitel fyra innehåller en redogörelse om datainsamling, material, ge-
nomförande och analys. Ett avsnitt om etiska förutsättningar och villkor 
ingår liksom en beskrivning av reflexiva omständigheter, då dessa varit 
grundläggande förutsättningar i forskningsprocessen. Eftersom BRIS och 
Barnens Hjälptelefon är den mest centrala kontexten för bilder av barns och 
ungdomars problem så ägnas hela kapitel fem åt detta. Organisatoriska, 
verksamhetsmässiga och mänskliga aspekter tas upp liksom medarbetarnas 
roller, funktioner och syn på verksamheten. I kapitel sex presenteras och 
analyseras BRIS generella representationer om barns och ungas situation. 
Valda delar från BRIS egen statistik 1997 redovisas och ombuden ger sina 
bilder av hur barn och unga har det i Sverige under samma tid.  

I kapitel sju beskrivs och analyseras jourarnas föreställningar om barns 
och ungdomars vardagsvillkor med utgångspunkt från hur jourarna förstår, 
tolkar och uttrycker sig om ålder och personlighet, familjesituation, fritid, 
skola och umgänge. Nästkommande kapitel åtta sätter fokus på tre olika 
återkommande teman från samtal i stödtelefonen; kön, problematiska relat-
ioner respektive övergrepp. Framställningen i kapitel nio tar sin utgångs-
punkt i de strategier som används för att tolka och förstå den information 
som barn och ungdomar förmedlar i stödtelefonen.  

I kapitel tio presenteras två teoretiska begrepp. Därefter för jag en sam-
manfattande analys av avhandlingens mest framträdande resultat. Slutligen 
förs en diskussion om fortsatt forskning med utgångspunkt från kunskaps-
området.  

 

  



 30 

  



 31 

 

Kapitel 2 
 

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH 
TOLKNINGSRAMAR 

 
 
För att tolka och analysera studiens material har jag valt att använda mig av 
flera övergripande perspektiv. Tillsammans med forskningsstudier om stöd-
telefoner (kapitel 3) bildar dessa avhandlingens teoretiska perspektiv och 
tolkningsramar. Social konstruktivism, är det centrala teoretiska perspekti-
vet som utgör underlag för att studera generella representationer och speci-
fika framställningar från enskilda barnsamtal. Det barndomssociologiska 
perspektivet bidrar med ett synsätt på barn och unga som aktiva subjekt, 
kapabla att förmedla sin berättelse om olika problem. Counselling är ett 
övergripande perspektiv om interaktioner via samtal där mikrocounselling 
tillhandahåller ett visst tankesystem för att analysera interaktioner och sam-
tal i stödtelefoner.  

Ett tolkningsverktyg är reflexivitet, vilket innefattar jourarnas förmåga att 
förstå, känna och agera. Under rubriken Konstruktion av teoretiska tolk-
ningsverktyg beskriver jag hur kapitlets olika delar hänger ihop och bidrar 
till avhandlingens tolkningsunderlag. 
 

Socialkonstruktivistisk utgångspunkt 
Avhandlingens synsätt går i linje med strömningarna inom den del av barn-
domsforskningen, som under de senaste årtiondena haft en alltmer social-
konstruktivistisk prägel i synen på barns världar och barns problem. Av-
handlingens utgångspunkt är en postmodern vetenskapssyn i vid mening, 
vilket innebär att fokus i huvudsak är på representationer av verkligheten 
och inte på att ge en sann beskrivning av synen på barn och unga eller BRIS 
verksamhet så som den tedde sig i slutet på 1990-talet. En central utgångs-
punkt i avhandlingen är att olika problembilder om barn och unga är socialt 
konstruerade. Det vill säga att representationer om barns problem och barns 
vardag inte är objektiva beskrivningar av givna förhållanden, utan snarare 
något som framtolkats innan det presenterats i ett givet sammanhang (t.ex. 
Payne, 2008; Alvesson & Sköldberg, 2008). En representation föregås alltid 
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av en tolkning och en värdering utifrån den kunskap som finns till förfo-
gande. Därför uppstår ständiga förhandlingar om den mest trovärdiga eller 
giltiga tolkningen. Social konstruktivism är följaktligen en cirkulär process 
där strukturer och kunskap är något som påverkas, skapas och återskapas i 
en ständigt pågående process. Därmed finns det en mängd konkurrerande 
tolkningar om sociala problem som kan avtäckas och förstås på nya sätt i 
ljuset av ny information (Meeuwisse, 2006). 

Vivien Burr (1995/2010) anger att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
innebär att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap som tidigare 
tagits för given, eftersom sanning inte är en objektiv företeelse. Förgivet-
tagna företeelser och vardagliga eller vanemässiga tankar kan dekonstrueras 
genom att föreställningarna om dem synas och problematiseras i nya eller i 
andra sammanhang än där de vanligtvis förekommer.  

Sociala konstruktioner av problem 
Föreställningar om barns problem och barns vardagsvillkor skapas och upp-
rätthålls genom social interaktion i sociala processer. Inom ramarna för en 
verksamhet ses vissa synsätt som naturliga medan andra blir ifrågasatta. 
Detta sker inom BRIS såväl som inom andra typer av verksamheter. Repre-
sentationer av barns olika livsvillkor och sociala problem föregås av olika 
definitionsprocesser. Dessa definitionsprocesser kan sägas ske på olika sätt, 
beroende på vilken ontologisk grundsyn som finns, det vill säga syn på vad 
som existerar oavsett om man har kunskap om det eller inte. Joel Best 
(1995b) företräder det perspektiv som kallas ”kontextuell konstruktionism”, 
vilket innebär att man kommer ifrån en alltför strikt ståndpunkt om att inte 
kunna formulera några ontologiska antaganden eller föreställningar om vad 
som är reellt existerande. Snarare är det angeläget att synliggöra den kontext 
som har betydelse för att värdera information som uppkommer inom en viss 
verksamhet under en viss tid.  

Omständigheter som rör barn, deras livsmönster och tankar om tillvaron, 
är lika specifika som hos vuxna. Däremot är det knappast givet att barns och 
vuxnas beskrivningar av verkligheten ser likadana ut. Representationer och 
föreställningar om barns problem är möjliga att studera inom det samman-
hang där konstruktionerna äger rum, det vill säga – i mitt fall – inom ramar-
na för Barnens Hjälptelefon. Den samtidshistoriska och sociala kontexten är 
central för att analysera vilka bilder och föreställningar som synliggjordes då. 
Kringgärdande aspekter, så som förutsättningar och avvägda strategier för 
att hantera en mängd olika budskap inverkar och har betydelse för vilka bil-
der av barn som representeras, och hur denna definitionsprocess går till. 
Som individer i ett system, vilket kan gälla såväl ideella medarbetare i BRIS 
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som socialarbetare inom socialtjänsten, bidrar man både till att skapa sociala 
konstruktioner samt att institutionalisera och legitimera dem för omvärlden 
(jfr Burr, 1995/2010). Synen på olika problem är skiftande beroende på vem 
som säger det, i vilket sammanhang det sägs och vid vilken tidpunkt. Pro-
blembilder skapas via BRIS kategoriseringar av barns berättelser. Dessa 
kategoriseringar är konstruerade i en kulturell och historisk kontext, och 
hade kunnat se helt annorlunda ut i en annan tid och på en annan plats 
(Ohlsson & Swärd, 1994; Meeuwisse & Swärd, 2002; Sahlin, 2002). Medar-
betarna i BRIS ses som individer i ett system, som bidrar till att skapa sociala 
konstruktioner om barns och ungdomars problem som institutionaliseras 
och legitimeras för omvärlden. Genom olika sociala processer skapas pro-
blembilder, det vill säga representationer som kan komma att betraktas som 
”objektiva”. Payne (2008) menar att objektiv kunskap om vilka problem som 
dominerar inom en viss diskurs kan bli vanemässig inom ett fält som socialt 
arbete, där kraftfulla gemensamma antaganden ses som sanningar.  
 

Barndomssociologiskt perspektiv 
Det känns självklart att utgå från ett barndomssociologiskt perspektiv i den 
här typen av studie. Det vill säga att betrakta kunskap om barn och barndom 
som sociala konstruktioner. Det var på 1980-talet som främst sociologiskt 
inriktade forskare började studera barn som en sociologiskt intressant grupp 
till skillnad mot att enbart studera barn och ungdomar som en naturlig del 
av familjen. Unga människors livssituation och egna beskrivningar av sin 
tillvaro blev angelägna att synliggöra. Syftet var att lyfta fram barnen som en 
egen grupp med ett värde att studera för sig utifrån sina egna premisser, och 
inte enbart som en del inom olika familjesystem (Jenks, 1982; Qvortrup, 
1985). 

Perspektivet som kommit att kallas barndomssociologi, utvecklades fram-
förallt inom sociologin och ett viktigt arbete introducerandes av forskarna 
Allison James och Alan Prout i boken Constructing and Reconstructing 
Childhood (James och Prout, 1990/1997). Under 1990-talet blev tid, rum, 
kön och kultur aspekter som fick allt större betydelse i beskrivningarna av 
hur barn och unga hade det och vad det var som påverkade deras vardagstill-
varo (Qvortrup, Bardy, Giovanni & Wintersberger, 1994). I och med detta 
nya synsätt med barn som handlande subjekt fanns under 1990-talet även en 
viss kritik mot ett tidigare dominerande psykologiskt perspektiv där barn 
företrädesvis beskrivits som passiva och viljelösa (Kitzinger, 1990). Ungefär 
samtidigt som FN:s barnkonvention var färdig för ratificering i Sverige blev 
den barndomssociologiska inriktningen alltmer intressant. Konventionen 
medförde att barns ställning som subjekt stärktes internationellt. Inom både 
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lagstiftning och forskning betraktades barn och ungdomar alltmer som själv-
ständiga och autonoma individer med egna rättigheter. BRIS, liksom andra 
ideellt arbetande barnavårdsorganisationer som deklarerat att de arbetar 
med utgångspunkt från barns och ungdomars rättigheter i barnkonvention-
en, fick en alltmer framträdande plats inom den svenska offentliga diskursen 
om utsatta barn (Lundström, 1997).  

Under början av 2000-talet kom synsättet ofta att kallas för den ”nya 
barndomsforskningen” (t.ex. Halldén, 2007; Näsman, Källström Cater & 
Eriksson, 2008). Både i barnkonventionen, som Sverige undertecknade 
1990, och i svensk lagstiftning så framhålls barns rätt att komma till tals och 
själva få framföra sina åsikter om sådant som rör dem och deras situation. 
Det barndomssociologiska perspektivet utvecklas ständigt via ny forskning. 
Fortfarande definieras barn som ”ännu inte vuxna” i västerländska sam-
hällen genom synsätt som undergräver deras kompetens och makt (Archard, 
2004).  

Rättighetsperspektiv 
Barndomssociologin identifierar ett spänningsförhållande mellan å ena si-
dan barns roll som självständiga aktörer å andra sidan deras underordnade 
samhällsposition som barn. I forskningsstudier om barn som bevittnar våld 
(Eriksson & Näsman, 2008) framhålls olika praktiska komplikationer för att 
upprätthålla ett synsätt på barn och ungdomar som aktiva aktörer i situat-
ioner där de utsätts för övergrepp och kränkningar. Här problematiserar jag 
aktörskap i relation till behovet av omvårdnad och skydd gentemot de barn 
som lever i en svår situation med utgångspunkt från Erikssons och Näsmans 
(ibid.) forskning. De konstaterar att professionella behöver ha ett dubbelt 
förhållningssätt gentemot utsatta barn, så att deras bästa kan tillgodoses 
samtidigt som de skyddas från att fara illa. Barn som blivit utsatta för våld 
behöver både skyddas och ha en medverkande roll i frågor som rör den egna 
situationen. Barnet kan helt enkelt behöva skyddas från sådant som förstär-
ker deras upplevelser av utsatthet, samtidigt som de har rätt att behandlas 
som självständiga individer. I praktiken innebär det att barnet behöver få 
information om vad som pågår och har möjlighet att bli införstådd i skeen-
den runtomkring, vilket i sin tur kan medverka till att barnets känsla av 
sammanhang stärks (Antonovsky, 1991; Eriksson & Näsman, 2008).  

Barn som upplever våld i sin familj saknar ofta möjlighet att få en positiv 
självbild bekräftad, vilket är giltigt även för andra barn med allvarliga pro-
blem hemma. Barnen blir därför beroende av andra signifikanta vuxna för 
att utvecklas mer gynnsamt, det vill säga att andra vuxna kan träda in och 
axla en viktig vuxenroll gentemot barnet. För barnets del är det angeläget att 
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känna att hon eller han blir hörd och lyssnad på och att det finns någon som 
kan förstå. Situationen underlättas givetvis av om barnet lärt sig utveckla och 
använda språket för att tolka den egna livssituationen (ibid.).  

Barnet har rätt att bli lyssnat på, men saknar skyldighet att berätta om det 
inte själv vill. Barnets rätt till delaktighet innebär inte enbart en rättighet att 
uttala sig, utan också en rätt att bli tillfrågad. Barn och ungdomar som befin-
ner sig i en utsatt situation kan behöva bli upplysta om sina rättigheter, då 
barn oftast inte själva vet omfattningen av vilka rättigheter de har. Enligt 
barnkonventionen finns en grundläggande rättighet till att få delta i alla pro-
cesser som rör henne/honom. Denna rättighet gäller så länge som barnets 
medverkan inte ses som direkt olämpligt ifråga om barnets hälsa och ut-
veckling. Hur barnet bemöts är en viktig del i den sociala position som till-
skrivs det. När ett barn blir bemött som en egen individ och då respekt för 
barnets eget perspektiv visas får det en känsla av delaktighet som är viktig i 
barnets återupprättelse- och återhämtningsprocess (ibid.). 

Barns röster är viktiga 
Språklig förmåga är en grundförutsättning för att ett barn ska komma till 
uttryck, bli lyssnad på och kunna delge sina åsikter. Barns tillvaro ses som 
betydelsefull i sig själv och deras subjektiva röster är viktiga för att skapa en 
förståelse om deras uttryck, sätt att formulera sådant de upplever, har åsik-
ter om och mår dåligt av. Den kunskap som finns i BRIS om barns och ung-
domars situation bygger på utsagor som barn lämnat frivilligt i stödtelefonen 
i hopp om att en vuxen ska hjälpa till med att bringa reda i en svår situation 
eller ge svar på de frågor man har. Det finns en uppenbar svårighet med att i 
efterhand bedöma barns utsagor som deras egna åsikter om informationen 
skapats i ett socialt samspel där det är den vuxnes tolkningar lett fram till en 
problemkategorisering.  

Att betrakta problembilder som socialt konstruerade och kulturellt be-
tingade innebär att personliga värderingar spelar roll i bedömningen av den 
information som förmedlas i barnsamtal. Forskning är inte bara viktig i de 
fall då den bedrivs om eller med barn (jfr Halldén, 2007. s. 27.). Den behöver 
även bedrivas för barn på så vis att man undersöker de verksamheter som 
säger sig företräda barns rättigheter och/eller som har ambitioner att föra ut 
barns röster till allmänheten. Med avhandlingens barndomssociologiska 
synsätt betraktas representationer och föreställningar om barns problem 
som socialt konstruerade, snarare än som självklara kategorier.  
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Counselling 
Samtal, råd och stöd är de givna meningarna för en stödtelefon. I brist på ett 
svenskt begrepp används det vida begreppet counselling, som enligt Larsson 
(2010) innefattar ett fält med tvärvetenskaplig forskning kring olika former 
av professionella samtalsformer. Inom counselling inryms många olika teo-
retiska och metodologiska perspektiv. Ofta förknippas counselling med ang-
losaxiska länder som USA, Canada, Australien och Storbritannien, där ter-
men står för en professionell specialitet. I många europeiska länder har 
counselling mer kommit att förknippas med en mångfald former av psykote-
rapeutisk verksamhet, trots att det även inrymmer olika typer av stödsamtal 
(McLeod, 2010).  

Praktisk counselling innebär ett möte där en professionell eller semipro-
fessionell person samtalar med en klient eller brukare. Vanligtvis sker detta 
möte via ett initiativ från brukaren själv som på ett eller annat sätt uttrycker 
ett behov av att prata med en professionell.10 Andra ingångar kan vara att 
brukaren uppvisar problem eller ett beteende som ger upphov till ett samtal. 
Den professionelle lämnar ett erbjudande om att tillsammans med denne 
undersöka de svårigheter eller problem som brukaren uttrycker. I bästa fall 
är det möjligt att framlägga nya perspektiv och därmed se nya valmöjlighet-
er. Syftet med counselling är med andra ord att försöka skapa reda i en för 
brukaren oklar situation snarare än att komma med råd och förenklade för-
slag på lösningar (Seden, 2005; Larsson, 2010).  

Ett professionellt möte sker knappast i ett vakuum, utan snarare i ett 
mycket komplext sammanhang. Thomas Johansson skissar på en modell för 
det professionella samtalet där han skiljer mellan en strukturell nivå, en 
positionell nivå, en relationell nivå och en upplevelsenivå (Johansson, 2006. 
Sid 154ff). Det strukturellt definierade ramverket menar Johansson innehål-
ler alltifrån olika regler, förhållningssätt och metoder till hur makt fördelas 
och hur maktobalansen ser ut. Denna obalans vidmakthålls bland annat 
genom att etnicitet, klass och kön, ständigt finns närvarande i en samtalssi-
tuation, och är ofta svåra att synliggöra. På den relationella nivån skapas den 
sociala situationen i mötet inom ett visst institutionellt sammanhang. I den 
sociala situationen finns så kallad mikromakt inbyggd i relationen (Johans-
son, 2006).11 Mikromakt tillämpas med subtila medel som blickar, kropps-
språk, gester och handlingar som att till exempel låta bli att hälsa, och verkar 

                                                             
10 Brukaren är i denna avhandling de barn och ungdomar som ringer till Barnens Hjälptelefon. I vissa sam-
manhang är brukaren detsamma som en vuxen person som tar kontakt med en stödtelefon. Den profession-
elle är i studien de jourare som tar emot samtalet.  
11 Johansson referens till Asplund (1987) i sitt resonemang om mikromakt. 
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på en mer direkt nivå under mötets gång och styr vad som är möjligt och 
inte. Upplevelsenivån utgörs av tankar, känslor och upplevelser. I bästa fall 
lyckas den professionelle samtalsledaren skapa en situation och använda 
språket på ett sådant sätt att det i mötet finns möjlighet till nya tankar och 
insikter.  

Microcounselling i ett förtroligt sammanhang 
Samtal som sker med barn och ungdomar i BRIS stödtelefon kan beskrivas 
med termen mikrocounselling, som är den mest avgränsade formen av stöd-
samtal. Mikrocounselling är en samtalsform med en begränsad samtalsinsats 
som sker inom en kort tidsperiod och utan att det finns en överenskommelse 
om uppföljning av flera samtal (Larsson, 2010; McLeod, 2007). 
Mikrocounselling finns ofta inbyggd inom ramarna för andra arbetsuppgif-
ter. Ett exempel på det är stödjande samtal i socialt arbete som sker av en 
socialsekreterare, som även har myndighetsutövande uppgifter (ibid.).  

För att förstå mikrocounselling inom stödtelefonområdet förenar jag det 
med det jag i avhandlingen benämner förtrolighet12, och gör därmed anspråk 
på att använda förtrolighet som ett teoretiskt begrepp, användbart för att 
beskriva både konkreta och reflexiva kontexter kring avgränsade samtal. 
Betydelsen av förtrolighet som begrepp utvecklas genom avhandlingen. Ut-
gångspunkten är ändå själva interaktionen och dess betydelse för hur man 
som jourare eller stödperson kan förstå barns olika situationer. 

Barnens Hjälptelefon erbjuder mikrocounselling i sin mest elementära 
form; ett avgränsat stöd som ges i syfte att synliggöra barnets situation och 
därmed skapa förutsättningar för barnet att ta förnyad kontakt utanför BRIS. 
Det kan till exempel handla om att kontakta en specifik verksamhet inom 
den sociala barnavården eller med andra vuxna inom barnets nätverk. I ett 
stödjande samtal ska barnet och dess berättelse stå i fokus och utgöra en 
dialog. Utgångspunkten för all counselling är den arbetsallians som uppstår i 
relationen mellan brukare och stödperson. Förutsättningarna för en funge-
rande samarbete är att den professionelle är medveten om den ojämlika 
maktfördelning som finns inbäddad i relationen.  

Det finns övergripande principer som förenar olika samtalsmetoder trots 
att skillnaderna är stora mellan olika typer av samtal riktade till barn, till 
exempel kliniska stödsamtal likväl som mellan olika terapeutiska inriktning-
ar (Johansson, 2010). Barnsamtal sätter oavsett om det sker i terapi, under 

                                                             
12 Den pragmatiska förtrolighet som råder inom BRIS beskrivs i kapitel fem. 
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stöd eller i telefon alltid barnet eller ungdomen och dess egenformulerade 
berättelse i fokus. Det kan till exempel vara berättelser om händelser, situat-
ioner, frågor och förklaringar likväl som tankar, funderingar och känslor. Det 
är viktigt att barnet i samtalet betraktas som aktör och handlande subjekt 
och att det har rätt att prata, rätt att framföra åsikter och tankar eller visa 
känslor, och inte enbart förväntas svara på den vuxnes frågor (Cederborg, 
2010).  

I samtal är det brukligt att det upprättas ett kontrakt eller en överens-
kommelse om syftet med samtalet, tidsramar och eventuell målsättning. 
Terapeuten eller rådgivaren har tystnadsplikt och ibland även sekretess. Den 
fjärde principen innebär att samtalet sker utifrån en beprövad samtalsmetod 
(Johansson, 2010). Givetvis skiljer sig grunderna åt för dessa metoder då en 
del metoder har lång beprövad erfarenhet, en del kognitiva metoder anses 
vara evidensbaserade och åter andra bygger på program formulerade ur en 
mer företagsorienterad syn, som kortutbildningar med t.ex. coaching (ibid.). 

Mikrocounselling via telefon, är en form av samtal som särskiljs från 
andra typer av stödsamtal. Kommunikationen är avgränsad till röst och hör-
sel medan andra faktorer som normalt ingår i stödjande samtal, som exem-
pelvis kroppsspråk med gester och mimik, är bortskalat. Hur samtalet mel-
lan jouraren och enskilda barn utvecklas är till stor del ett resultat av 
huruvida den verbala kommunikationen dem emellan fungerar eller inte 
(Rosenfield, 1997). Irgens (1998), anställd i BRIS under många år, framhål-
ler att det i telefonsamtalet i Barnens Hjälptelefon är en fördel om det går att 
bygga upp en gemensam språkkänsla och en god personkemi så att samtalet 
fungerar smidigt.  
 

Konstruktion av teoretiska och  
reflexiva tolkningsverktyg 

I kapitlet har jag behandlat övergripande teoretiska ingångar och diskuterat 
några centrala perspektiv och begrepp med utgångspunkt från en socialkon-
struktivistisk position. Problembeskrivningarna tilldelas mening via en kon-
textualisering, det vill säga med fokus på avhandlingens studieobjekt i dialog 
med olika rambeskrivningar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Kontexter är var-
ken statiska eller konstanta, utan förändras över tid, men viss kontextlikhet 
finns i rambeskrivningar som har sin grund i liknande historiska och struk-
turella processer (Larsson, 2001). BRIS representationer och föreställningar 
om barns och ungas problem under slutet av 1990-talet kan i mitt fall relate-
ras till välfärdsforskning från samma tidsperiod (kapitel 1).  
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Problemkonstruktioner och samtalsstrategier tolkas utifrån en analytisk 
tematik (kapitel 4). Resultaten av detta kan relateras till det övergripande 
barndomssociologiska synsättet, med sin nära förankring till FN:s barnkon-
vention och svensk lagstiftning, som framhåller barn som självständiga som 
aktörer med medborgerliga rättigheter. Jourarnas utrymme för förståelse 
utgörs av de villkor som inryms inom de ramar av mikrocounselling som 
omgärdar stödtelefonsituationen. Jourarnas roll liksom deras förmåga att 
uppfatta, minnas och handla är centrala aspekter (t.ex. Toller, 1999; Stroh-
mer et al., 1990). Centrala perspektiv, länkade till mikrocounselling för stöd-
telefoner (kapitel 3) bildar en fond som gör det möjligt att placera in studien 
i ett vetenskapligt system. 

Ytterligare en kontext är min egen roll som forskare och min intervention i 
det egna forskningsprojektet, så kallad reflexivitet. Vetenskapliga tolkningar 
är ur en socialkonstruktivistisk utgångspunkt subjektiva och därmed även 
ideologiskt laddade med innebörder och värderingar. Förståelsen utgörs inte 
enbart av teoretiska utgångspunkter, utan även av perception och händelser. 
Forskarens ”jag” blir därmed en del av denna förståelse (t.ex. Harding, 1987; 
Grinnel & Unrau, 2008). Egen förförståelse och reflektioner kring interak-
tiva företeelser är därför viktiga för att synliggöra forskningsprocessen, men 
också för att bättre synliggöra den reflexivitet och förtrolighet som omgärdar 
stödtelefonverksamheten under den här tiden.  
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Kapitel 3 
 

COUNSELLING I STÖDTELEFONER 
 
 

I följande avsnitt redovisas ett urval av tidigare forskning inom kunskapsom-
rådet om stödtelefoner. Jag betraktar forskning inom detta område som en 
särskild diskurs; det vill säga ett socialt konstruerat betydelsesystem för hur 
information tas emot, uppfattas och kategoriseras. Kapitlet syftar till att pre-
sentera relevant forskning inom ramen för denna stödtelefondiskurs.  

Först redovisar jag hur jag sökt litteratur inom detta område. Därefter be-
skriver jag tematiskt den forskning som finns om stödtelefoner. Det är forsk-
ning som behandlar forskningsinriktningar, målgrupper och sociala 
aspekter, jourarnas roll samt interaktion och samspel i telefonsamtal. Ka-
pitlet avslutas med en presentation av den forskning som ligger närmast 
avhandlingen vad gäller perspektivval och begreppsapparat, nämligen Hep-
burns m.fl. forskning om kommunikation och problemkonstruktion. Det är 
också denna forskningsinriktning som föreliggande studie i första hand bi-
drar till.  

 

Forskningsfält, urval och avgränsningar 
Internationellt sett är forskning om helplines13 ett framväxande forsknings-
område. Utvärderingar och allmän information om området stödtelefoner 
finns i huvudsak från 1980-talet och framåt. Kapitlet bygger på litteraturs-
ökningar som gjordes under våren 2009 med en kompletterande sökning 
våren 2011. Kring år 2000 gjordes även datasökningar om fältet mer gene-
rellt för att undersöka om det fanns forskning om barns problem med ut-
gångspunkt från stödtelefoner. Resultatet av de första litteratursökningarna 
visade då att det var svårt att finna vetenskaplig litteratur om stödtelefoner, 
så kallade helplines, med relevans för avhandlingsområdet. Vid sökomgång-

                                                             
13 Jag har valt att generellt använda den engelska benämningen helpline[s] parallellt med det svenska ordet 
stödtelefon, eftersom det är ett vedertaget begrepp i internationella sammanhang. Den svenska motsvarighet-
en hjälptelefon används inom BRIS. Helpline används förutom stödtelefon och stödlinje även synonymt med 
hjälplinje, telefonlinje, hjälptelefon eller jourtelefon. 
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arna 2009 och 2011 var ambitionen att via CSA, Multiple database search14 
och EBSCO Multiple database,15 särskilja forskning om barns och ungas pro-
blem, så som dessa formuleras via stödtelefoner, och då särskilt hur pro-
blemdiskurser konstrueras i telefonsamtal. Utöver detta urval har litteratur-
sökningarna även snävats in mot forskning som är relaterad till hur pro-
blemdiskurser om barn och unga framställs i olika stödtelefoner.16 Ytterli-
gare forskning har återfunnits via artiklarnas referenslistor.  

Den forskning som ingår i denna framställning är främst hämtad från stu-
dier i Storbritannien, USA och Australien och Canada, eftersom det framför 
allt är där som forskning med relevans för avhandlingen funnits tillgänglig. 
Några studier är från Nederländerna. Nationellt saknas forskning som ingå-
ende studerar stödtelefoner till barn och dess betydelse för att förstå inform-
ation från barnsamtal via en stödtelefon. Angränsande områden som be-
handlar frivilligorganisationer liksom forskning om sociala relationer och 
stödjande samtal har valts bort i denna översikt för att ge plats åt forskning 
som förmår sätta in studien i den kontext som rör helplines.  

Organiseringen av stödtelefoner beror till stor del på hur välfärdssystemet 
organiseras i ett visst samhälle. På ett generellt plan finns det flera skillnader 
mellan hur det svenska välfärdssystemet och de anglosaxiska systemen fun-
gerar. En betydande skillnad är att det svenska systemet bygger på univer-
sella principer och att staten i större utsträckning har en aktiv roll i den för-
delning av resurser som sker i samhället, medan de anglosaxiska systemen 
har en högre grad av privatisering. I Sverige dominerar ett familjeorienterat 
synsätt, som kortfattat innebär att stöd riktas till hela familjen och därmed 
även omfattar barn och ungdomar i familjen. I anglosaxiska länder är fokus 
mer riktat mot specifikt barnskydd, det vill säga att skydda det enskilda bar-
net mot föräldrarna eller andra (Wiklund, 2008). 

Givetvis finns inslag av både stöd och skydd i de olika systemen, men 
skillnaderna kan ändå ha betydelse för stödtelefoners sätt att fungera och 
deras roll i ett samhälle. I Sverige har BRIS och andra liknande verksamheter 

                                                             
14 CSA innehåller följande databaser: ASSIA (Applied Social Sciences Index and Abstracts, ERIC, CSA Lin-
guistics and Language Behavior Abstracts, psycARTICLES, psycBOOKS, psycINFO, Social Services Abstracts 
och Sociological Abstracts. 
15 EBSCO multiple database search innehåller sökdatabaserna: EJS E-journals, Academic Search Elite, 
Business Source Premiere, Communication and Mass Media Complete samt ERIC. 
16 Sökorden  helpline OR hotline services gav under våren 2009 initialt 254  träffar  som var peer-reviewed 
journals. I resultatet ingick jourtelefoner som riktade sig till andra målgrupper t.ex rökare, ammande mödrar 
eller sexuellt avvikande personer. När AND child* tillades minskade träffarna till 49 som var peer-reviewed 
journals. Av dessa var det 11 forskningsartiklar som bedömdes som intressanta.  Med begreppen hotline 
services och hotline som bas gjordes sökningar tillsammans med ord som; counsel’, social work, cocial con-
structivism, social care. Dessa sökningar resulterade dock inte i fler relevanta träffar. Efter olika sökkombinat-
ioner reducerades träffarna. Sökorden var counselling, child*, adolescent, youth, construction. 
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länge betraktats som ett komplement till social barnavård, för att alltmer bli 
en naturlig del av samhällets socialt inriktade insatser till barn och ungdo-
mar (t.ex. Börjeson, 2008). Förutom detta organiseras verksamheter i olika 
länder på olika sätt genom att tillhandahålla olika stödfunktioner, ha olika 
grad av anonymitet för brukaren och eventuellt också olika kontrakt med 
statliga myndigheter. Dessa skillnader är självfallet viktiga att relatera till för 
att förstå kunskap med utgångspunkt från olika premisser.  

Urvalet utgår från studiernas innehåll och inte med utgångspunkt från 
specifika forskningsmetoder. Forskning om stödtelefoner bedrivs främst 
inom disciplinerna psykologi, sociologi och beteendevetenskap. Kunskaps-
området påvisar en bredd av studier och utvärderingar som handlar om den 
kunskap som finns inom olika stödtelefoner, vilket givetvis går i linje med 
bredden på stödtelefonernas olika praktikområden. Tidigare forskning upp-
visar stor idérikedom i val av forskningsdesign. Det finns studier som bygger 
på statistik, självskattningsformulär eller experiment. Andra studier baseras 
på fiktiva fall, intervjuer, observationer liksom samtalsanalys efter avlyss-
nade samtal (t.ex. McCarthy & Reese, 1990; Toller, 1999). En viss studies 
design eller genomförande blir ofta relevant för att förstå forskningsresulta-
ten. Vid dessa tillfällen framgår det i textens framställan. I kvalitativa studier 
där samtal avlyssnas för samtalsanalys är utgångspunkten ofta socialkon-
struktivistisk och återkommande analytiska perspektiv är olika kommunikat-
ionsteorier och diskurspsykologi (Hepburn, 2007). 

 

Olika forskningsinriktningar 
Det finns en ansenlig mängd egenproducerat material från olika typer av 
stödtelefoner. Flera av de verksamma organisationer som bygger sin verk-
samhet kring en jourtelefon producerar, i likhet med BRIS, egna samman-
fattningar med information och statistik om den egna verksamheten och de 
problem som registrerats och dokumenterats efter inkommande samtal. Ett 
exempel är den svenska Nationella stödlinjen för spelmissbrukare, där sam-
manställningar görs om verksamheten via Folkhälsoinstitutet, som även 
bedriver forskning om stödlinjens samlade erfarenheter. Främst studeras 
mätbara aspekter av samtalstid, fokus på innehåll kring datorspelande och 
organisering av verksamheten (Nyman & Creutzer, 2008). Det finns även 
svensk forskning som studerar telefonsamtal till primärvårdens sjuksköters-
kor via telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård riktad till vuxna personer  
 (Leppänen, 2002; Leppänen, 2005; Leppänen & Sellerberg, 2004; 
Holmström, 2008). Eftersom de allra flesta stödverksamheter garanterar 
anonymitet försvåras möjligheten att forskningsmässigt följa upp enskilda 
samtal. Även om helpline-organisationerna själva samlar in information och 
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visst material publiceras i tidskrifter, rapporter och utvärderingar anses den 
vetenskapliga forskningen vara relativt begränsad om samtalens mer inne-
hållsliga aspekter. Stödtelefoner och den specifika kunskap dessa har att 
bidra med på flera olika fält och ämnesområden är något som kommit att 
intressera forskningsfältet först under senare årtionden (t.ex. Potter & Hep-
burn, 2003; Potter & Hepburn, 2004).  

Påfallande ofta har undersökningar bedrivits om en viss jourtelefons nyt-
toaspekt för en speciell vuxen målgrupp. Flera studier fokuserar exempelvis 
på utvärderingar av jourtelefoner med särskilda rökavvänjningsprogram 
eller med delaktighet i olika hälsoprogram (t.ex. Baggley et al., 2004; Helga-
son et al., 2004). Andra studier tar upp nyttan och användandet av jourtele-
foner för stöd och råd till personer och deras anhöriga som lider av olika 
sjukdomar eller andra beskrivna svårigheter. I flera studier beskrivs stödtele-
foner i positiva ordalag; som en lättillgänglig informationskälla och en bra 
hjälp för de som behöver någon att prata med (t.ex. van Balen, Verdurmen & 
Ketting, 2001). Den stora tillgängligheten för allmänheten med att kunna 
ringa anonymt till en telefonjour om sina frågor eller bekymmer innebär i sin 
tur att stödtelefoner samlar in mycket material som sedan kan utgöra grund 
för ökad kunskap om olika specifika jourområden.  

I en del studier problematiseras det faktum att det inte är alla, utan sna-
rare vissa personer som ringer till stödtelefoner för att söka stöd, råd eller 
hjälp. I en amerikansk attitydstudie (Gould, Greenberg, Harris Munfakh, 
Kleinman & Lubell, 2006) undersöks attityder hos 519 tonåringar, i åldern 
15-19 år, till att söka hjälp, råd eller stöd vid en personlig kris eller då suicid-
risk förekommer. Trots att de flesta känner till möjligheten och att de ung-
domar som hört av sig till en stödtelefon är nöjda med kontakten är det få 
som nyttjar möjligheten att ringa dit. En vanlig attityd bland ungdomarna är 
att det problem eller de funderingar man har inte är tillräckligt allvarliga 
eller att man ska kunna lösa det själv på egen hand. Skamkänslor förekom-
mer också liksom okunskap om var man kan vända sig. Tjejer kontaktar 
stödtelefonen i högre utsträckning än killar. Förklaringar som nämns till 
olika attityder gentemot att kontakta en stödtelefon är förutom kön även 
etniskt ursprung, demografiska skillnader och ålder. Det är fler yngre än 
äldre i åldersspannet som kan tänka sig att kontakta en stödtelefon. Ungdo-
marna uppger att de hellre vänder sig till andra instanser med sina problem. 
En slutsats forskarna drar är att syftet med stödtelefoner behöver formuleras 
tydligare om fler ska höra av sig till jouren liksom att jourtelefonen i än 
högre grad behöver anpassas efter ungdomars olika kommunikationsmöns-
ter på internet (Gould et al., 2006). 
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Målgrupper och sociala aspekter 
Stödtelefoner är en viktig källa för att erhålla kunskap om sociala aspekter 
kring människors vardagsliv, och särskilt då information om grupper i sam-
hället som vanligtvis inte vänder sig till offentliga sociala instanser. Under 
senare år har forskning bedrivits om stödtelefoner som i första hand vänder 
sig till barn och ungdomar med speciella problem, eller som anses tillhöra 
särskilt utsatta grupper. Stödtelefoner samlar på sig mycket erfarenheter 
från barn och unga som ringt eller skrivit in till en viss verksamhet. Det finns 
till exempel rikligt med rapporteringar från minderåriga som blivit sexuellt 
utnyttjade av vuxna eller andra barn (Harrison, 1994).  

Ett område som lyfts fram i forskningen är kunskap som samlats in om 
barn med inlärningssvårigheter som kan få betydelse för att förbättra ut-
bildning för dem som i praktiskt socialt arbete vill ägna sig åt den målgrupp-
en (Adelman & Taylor, 1984). En annan grupp som framhålls är föräldrar 
som trots stor omtanke om de egna barnen drar sig för att söka hjälp från det 
offentliga om problem kring barn och föräldraskap. I en attitydundersökning 
bland låginkomsttagare i USA, framkommer att det minst vanliga är att 
vända sig med sina föräldraproblem till socialt barnavårdande instanser 
liksom till skolpersonal, kyrka och sociala myndigheter. Den utomstående 
kontakt man eventuellt kunde tänka sig att ta var att vända sig till stödtele-
foner (telephone helplines) (Keller & McDade, 2000). 

Ett annat forskningsprojekt (Mitchell, 2003) tar sin utgångspunkt i Mes-
sage home helpline, som är en rikstäckande och gratis stödtelefon för unga 
individer i England som rymt hemifrån. I studien undersöks omständigheter, 
orsaker och motiv till att de barn och ungdomar17 som kontaktar stödtelefo-
nen lämnat hemmet. Via telefonen kan ungdomarna lämna meddelanden till 
föräldrar eller vårdnadshavare. De kan också få rådgivning och hjälp med att 
till exempel komma till ett skyddat boende. Mitchell (2003) studerar vilka 
som kontaktar hjälplinjen och vilken typ av meddelanden som vidareförmed-
las till föräldrar, sociala myndigheter och andra. Under tre månader under-
söks nya fall som inkommit till organisationen, vilket inkluderar 268 perso-
ner under 18 år. Resultatet visar att en majoritet av ungdomarna företrädes-
vis lämnat sitt ursprungshem (87 %), men även andra boendeformer och 
familjehem (fosterhem 8 %). Beslutet att ge sig av hemifrån berodde på olika 
typer av problem, och de allra flesta ungdomarna uppgav problem kopplade 
till hemmiljön. 59 % av ungdomarna uppgav dessutom att de hade problem i 

                                                             
17 I studien benämns de ringande ”young people”, vilket är individer under 18 år och med en snittålder på 13-
15 år. Jag har för enkelhetens skull valt att benämna dessa unga personer för ”ungdomar”’. 
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relationen till förälder eller kände sig utsatta på grund av annan familjemed-
lem. Hälften av dem som gett sig av från familjehem eller annat boende me-
nade att de hade rymt hemifrån för att undkomma det de upplevde som tra-
kasserier i hemmet. 

Enligt Mitchell (ibid.) sände ungdomarna meddelanden via hjälptelefonen 
till båda eller någon av föräldrarna för att berätta att de aktivt försvunnit. Ett 
stort antal fick även kontakt med de sociala myndigheterna. Vem man valde 
att kontakta berodde på stor del på omständigheterna kring att man rymt 
hemifrån och var man upplevde att man kunde mötas av förståelse. Något 
som särskilt lyfts fram i studien, som fokuserar på ungdomarnas perspektiv, 
är den utsatthet som många av ungdomarna beskriver kring sin situation. 
Ungdomarna upplever stor stress och isolering efter att de frivilligt eller un-
der tvång lämnat hemmet.  

Lewis och Creighton (1999) uppmärksammar att det finns en rätt stor 
grupp med barn till psykiskt sjuka föräldrar som hör av sig till en telefonjour 
i England som riktar sig till barn som blivit utsatta för olika övergrepp. Vid 
en analys av 2084 kontakter till telefonlinjen visade det sig att barnet i 10 % 
av fallen levde med en psykiskt sjuk förälder eller en förälder med stora psy-
kiska problem. I regel var det modern som led av psykisk sjukdom. Något 
som framkommer var att dessa fall med psykiskt sjuk förälder avvek i jämfö-
relse med andra fall som inkom till telefonjouren. Barn i dessa familjer be-
rättade mer om psykiska övergrepp och missförhållanden hemma, och 
mindre om sexuella övergrepp. I samtalen framkom även högre grad av våld 
och gräl mellan föräldrarna i jämförelse med andra samtal. En annan förvän-
tad skillnad var att det var mycket vanligare att sociala myndigheter redan 
var involverade i familjen på grund av detta. I studien diskuteras behovet av 
terapi för dessa barn och problemet med att finna användbara benämningar 
på denna typ av missförhållanden (Lewis & Creighton, 1999). 

Guerney (1991) har undersökt en grupp barn som sköter sig hemma själva 
efter skoldagens slut, och ringt till en stödtelefon för att prata med en vuxen 
person. Det var 90 barn mellan 4-12 år som själva ringt stödtelefonen, som 
intervjuades i studien. Syftet var att studera vilka copingstrategier dessa barn 
använder sig av för att klara av tillvaron hemma. Det vanligaste skäl barnen 
uppgav för att ringa i telefonen var för att de kände sig uttråkade. För att få 
tiden att gå var den allra vanligaste sysselsättningen att titta på olika pro-
gram på teve.  

Enligt Guerney (ibid.) hade 67 av barnen i studien husdjur, och för dessa 
var det självklart att umgås med sitt djur och sköta om det när de var en-
samma hemma. Omsorgen och skötseln av husdjuret var också den näst 
vanligaste sysselsättningen efter tevetittandet. 55 av de 90 barnen uppgav att 
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de åtminstone då och då umgicks antingen med kompisar eller med syskon, 
medan övriga i stort sett var mycket ensamma. Något som åskådliggjordes i 
Guerneys studie var att när det fanns två eller flera syskon hemma var det 
vanligare att föräldrar ringde hem till barnen och hörde sig för hur barnen 
hade det under dagen, än om det endast var ett barn hemma. De ensamma 
barnen fick alltså mer sällan telefonsamtal från sina föräldrar. De mest en-
samma var ensamma just för att de hade minst antal sociala kontakter.  

 

Jourarnas roll 
Flertalet forskningsstudier fokuserar på jouraren som svarar i en stödtelefon; 
på jourarrollen och aspekter som påverkar ett samtal och den information 
som skapas med utgångspunkt från telefonsamtal. Under 1990-talet stude-
rades bland annat jourarnas professionalitet och utbildning (t.ex. Toller, 
1999; McLennan, Culkin & Courtney, 1994).  

McCarthys och Reeses (1990) forskning utifrån självskattningsformulär 
visade att den mest avgörande faktorn för att en jourare kan arbeta och 
kommunicera effektivt och utan negativ stress, är att han eller hon upplevde 
sig själv som tillräckligt utbildad. Jourarnas stressnivå ökade i de fall där de 
upplevde att de saknade kunskap och redskap för att hantera de problem 
som brukaren ringde om. Via observationer av jourare under utbildning 
studerades utbildningens betydelse för jourarnas förmåga att hantera samtal 
för barn och ungdomar vid en stödtelefon (Toller, 1999). Enligt studien för-
ändrades sättet som jouraren kommunicerade i takt med att denne skaffade 
sig mer yrkeserfarenhet. Oerfarna jourare tenderade att involvera sig alltför 
personligt i berättelser som barn, ungdomar och vuxna delade med sig av i 
telefonen. Enligt Toller blev brukarens perspektiv lätt åsidosatt då jouraren 
involverade sig själv och sin person genom att kommunicera utifrån privata 
utgångspunkter. Risken var då stor att jouraren använde kommunikationen i 
telefonsamtalet till att bearbeta och tillfredsställa egna behov. Tendensen att 
engagera sig i den andre på ett osunt sätt minskade i och med att jourarens 
erfarenheter av samtal i stödtelefonen ökade (Toller, 1999).  

Även om engagemanget hålls på en sund nivå visar annan forskning att 
det inte automatisk leder till bättre bedömningar av brukares problem. 
McLennan, Culkin och Courtney (1994) studerade via en intervjustudie ut-
bildningens påverkan på jourare. I studien deltog ett tjugotal utbildade jou-
rare som blev uppringda av skådespelare, som agerade brukare utifrån två 
olika manus. Den huvudsakliga frågeställningen var hur jourare förmådde 
att uppfatta dels brukarens problem, dels brukarens behov. Utöver det un-
dersöktes jourarnas generella prestation. Intresset var att ta reda på hur 
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dessa aspekter förstärktes genom utbildning, hur de samvarierade samt hur 
konstanta de var över tid. 

Forskarnas slutsatser var att utbildning kan ge jouraren ökade förmågor i 
att skapa ett bra möte med den som ringer. Under utbildningen lärde sig 
jourarna att ställa öppna frågor, att repetera brukarens utsagor och att vara 
allmänt reflekterande kring slutsatser. Ett sådant beteende möjliggör ett gott 
möte, men garanterar inte att den som ringer får stöd med sina problem. 
Studien uppvisade inga tydliga samband mellan utbildningen och en ökad 
förmåga hos jouraren att bättre bedöma brukarens behov och problem. Li-
kaså finns ingen tydlig koppling mellan förmågan att förstå brukarens pro-
blem och förmågan att förstå brukarens behov. Jouraren kan ha en god upp-
fattning om en persons problem men ändå sakna insikt om vilka problem 
eller behov som ligger bakom problemet. McLennan et al. (1994) menar det 
är problematiskt att förmågor som problemidentifikation och behovsidenti-
fikation inte utvecklas tillräckligt under utbildningen till jourare i deras 
undersökningsmaterial. Avsaknaden av kunskap om olika problem och iden-
tifikation kan innebära en risk att stödpersoner utgår från ett, eventuellt 
felaktigt, första intryck i sitt arbete med personer som behöver stöd (ibid.). 

Toller (1999) anser att counselling i telefon fordrar vissa strategier och 
förhållningssätt. Framförallt framhålls vikten av att som jourare bemästra 
samtalssituationen genom att sätta barnet i fokus. Lyssnandet framhålls som 
en central aspekt, som kräver lyhördhet och ett inkännande förhållningssätt. 
Toller understryker vikten av att på lämpligt sätt även finna gränser för lyss-
nandet och inte uttolka mer från en berättelse än vad som faktiskt sägs. Det 
finns alltid en frestelse i att vilja handla när man får höra om svåra problem, 
varför det gäller att vara medveten om detta så att jouraren inte agerar för-
hastat. Jourarrollen innebär en maktposition. Den egna makten behöver 
synliggöras likväl som ansvaret gentemot barnet som ringer. 

Själva samtalssituationen i en stödtelefon sker i ett speciellt sammanhang, 
vilket gör att man enligt Toller särskilt behöver uppmärksamma vissa 
aspekter. Ett tryggt rum eller utrymme behöver skapas för stödsituationen, 
konfidentialiteten och dess gränser i samtalet måste uppmärksammas, lik-
som jourarens referensramar. Den rådgivande relationen behöver under-
stödjas av empati. För de yttre verksamhetsramarna framhålls samarbete 
med andra som jobbar med barn, övningar för att klara av uppgiften och hög 
grad av motivation. Toller anser också att jourares egna reaktioner på att ta 
del av svåra händelser behöver studeras mer. 

Lyssnande, menar Toller, bör betraktas som en praktisk inbjudan till att 
möjliggöra förståelse och lärande. Ett aktivt lyssnande framhålls som särskilt 
viktigt och ses som grunden för samtal i stödtelefon. Jouraren behöver lära 



 49 

sig en förmåga att reflektera över sina egna upplevelser om vilka de är, atti-
tyderna, kultursvårigheterna och den smärta det innebär att genomgå en 
svår process tillsammans med den person som ringer. Något som Toller 
framhåller är vikten av en distinktion mellan egna upplevelser och de spon-
tana känslomässiga reaktioner som jouraren kan möta i ett samtal (ibid., 
1999). 

Förmåga att minnas och handla 
Det är ett faktum att människor inte samlar in information om sin omvärld i 
en konstant rytm över dygnets alla vakna timmar. Vid vissa tillfällen är re-
ceptiviteten högre och vid andra tillfällen är den lägre. I en studie (Lee, 
Barak & Uhlemann, 1999) studerades när i ett samtal en jourare tar upp den 
mesta informationen. I undersökningen fick 80 psykologstuderande titta på 
en filmad terapisession. När fem minuter passerat kontrollerades vilken 
information studenterna inhämtat från terapisessionen. Efter ytterligare 
tjugofem minuter utfördes en ny kontroll, på samma sätt som tidigare. Re-
sultaten visade att det endast var lite i studenternas uppfattning om det de 
observerar som förändrats mellan fem- och 25-minuterskontrollen. På mot-
svarande sätt kan det antas att merparten av den information som en lyss-
nande jourare tar in härrör från den absolut första delen av ett samtal. Det i 
sin tur innebär att den första informationen ges i ett samtal också är den 
information som blir mest ihågkommen och ges störst tyngd åt i de egna 
slutsatserna av vad personen berättat. 

Strohmer, Shivy och Chiodo (1990) har i sin forskning fördjupat sig i hur 
det selektiva minnet och förväntningar fungerar i förhållande till hypoteser 
som antingen finns eller uppkommer hos jouraren under samtalet. Forsk-
ningen utgick från tidigare kunskap om att information som en person läm-
nar ifrån sig inte tas upp samstämmigt av jouraren. I studien bad forskarna 
ett trettiotal verksamma jourare och ett femtiotal personer som var under 
utbildning för att bli jourmedarbetare att läsa en berättelse om en person 
som ringde till stödtelefonen. Berättelsen innehöll flera aspekter med in-
formation som bekräftade hälsa (att brukaren var frisk) och ett mindre antal 
aspekter som bekräftade någon typ av psykisk sjukdom. De personer som var 
under utbildning för att bli jourare fick tillsammans med berättelsen också 
ett antagande om att personen som skildrades i berättelsen eventuellt led av 
dålig impulskontroll. En vecka senare bad man samtliga studiedeltagarna att 
uppge vad de mindes av berättelsen om brukaren. I studiens resultat redovi-
sar man att deltagarna i högre grad mindes information som bekräftade psy-
kisk sjukdom än de aspekter som bekräftade friskhet. Detta skedde trots att 
informationen om hälsa (d.v.s. att brukaren inte var sjuk) var fler till antalet. 
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Studiedeltagarna rapporterade om en hög tilltro till sina egna minnen och till 
den uppfattning de var och en skapat om brukaren i berättelsen. De studie-
deltagare som var i utbildning och fått ett uttalat antagande om eventuell 
impulskontroll hade också en frekventare uppfattning om att brukaren led av 
just impulskontrollproblematik än vad övriga jourare hade. Berättelsen var 
densamma för alla i undersökningsgruppen.  

Strohmer et al. (1990) framför som slutsats att jourare verksamma vid en 
stödtelefon tenderar att selektivt minnas sådan information om personer 
som ringer, som innebär att beskrivningen av dessa personer överensstäm-
mer med grupper de redan arbetar med, vilket i det här fallet var personer 
med psykiska problem.  

Pain och Sharpley (1989) har undersökt hur negativ respektive positiv in-
formation värderas av jouraren i ett stödjande sammanhang. Även i den 
studien kom man fram till slutsatsen att negativ information om eller från 
brukaren värderades högre än positiv information om brukaren och dennes 
tillstånd. Tendensen att snabbt orientera sig mot negativ information var 
starkare bland de deltagare som arbetat som jourare under en lång tid. Erfa-
renheter som jourare gör att man lär sig uppvärdera negativ information om 
den som ringer. Det ojämlika förhållandet mellan hur positiv och negativ 
information värderas föreligger oavsett om det finns med en hypotes i sam-
manhanget kring brukaren eller inte. En tolkning som framkom som förkla-
ring till studiens resultat var att det finns en konkret poäng med att som 
professionell jourare aldrig undervärdera negativ information. Att undervär-
dera information kan helt enkelt få negativa konsekvenser, vilket positiv 
information aldrig kan få.  

En rad forskare har undersökt hur en viss information värderas och hur 
olika informationshierarkier byggs upp (Spengler & Strohmer, 1994; Stroh-
mer, Shivy & Chiodo, 1990). I dessa studier är termen ”anchoring”, och dess 
innebörd, central. Anchoring18 (förankring) användes för att beskriva hur 
olika information tillmäts olika dignitet beroende på i vilken ordning de 
lämnades. Spengler och Strohmer (1994) studerade jourares personlighet i 
relation till deras prestationer som professionella i en stödtelefon där olika 
diagnoser ställs. I studien granskades sambanden mellan förmågan att ställa 
en korrekt diagnos och att ha en hög kognitiv komplexitet. Med kognitiv 
komplexitet avses förmågan att tänka flera motstridiga tankar samtidigt och 
att förfoga över ett hypotesprövande förhållningssätt gentemot de egna in-
sikterna. I studien fick ett hundratal välutbildade och erfarna jourare läsa 

                                                             
18 Det svenska översättningsordet förankring motsvarar inte engelskans begrepp lika entydigt, varför jag låtit 
anchoring stå kvar.  
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beskrivningar av enskilda brukare och deras berättelser, för att sedan göra 
diagnostiseringar utifrån det. Beskrivningarna innehöll information som 
medvetet inrymde motstridiga uppgifter och pekade i flera olika diagnostiska 
riktningar.  

Jourarna genomgick olika tester för att kontrollera vars och ens kognitiva 
komplexitet. Något man fann i studien var att de jourare som förmådde 
tänka komplext var de som bäst kunde bearbeta den motsägelsefulla inform-
ationen i patientbeskrivningen. Samma grupp jourare var också mest kom-
petenta vad gällde förmågan att ställa korrekt diagnos. Stödpersoner med låg 
komplexitet i sitt tankesätt hade en tendens att diagnostisera brukaren uti-
från snabba, fördomsfulla bedömningar som inte tog avvikande information 
i beaktande. Jourare med en större förmåga till komplext tänkande kunde 
värdera och beakta information som både presenterades sent och tidigt i 
stödsamtalet. Jourare med lägre komplext tänkande hade svårare för detta, 
då de i större utsträckning tog fasta på information som gavs i ett tidigt 
skede och filtrerade all senare information genom denna. 

 

Interaktion och samspel 
TeMolder (2005) har studerat identitetsskapande och maktfördelningen 
mellan jourare och vuxna brukare i samtal till en nederländsk stödtelefon. 
Identitet betraktas som något som förhandlas fram på grund av det behov 
som uppstår mellan två parter i en stödjande relation i stödtelefonen. Identi-
tetsskapandet beskrev TeMolder som en dualistisk process där behovsutby-
tet påverkade både jourarens och den inringande personens identitet och 
maktpositionering i samtalet. Genom en interaktion skapades identiteter om 
att vara stödsökande respektive stödjare. Enligt TeMolder förhandlas och 
omvärderas hela tiden information som uppstår i samtal.  

TeMolder (ibid.) framhöll att även om det finns en relativt given kontext 
för ett möte via en stödtelefon så kan dessa identitetspositioner ifrågasättas, 
vilket innebär att de behöver omförhandlas. Identitetsskapande ses som en 
förhandling mellan olika parter. En maktkamp kan därför uppstå om den 
ena parten vill framstå som något annat än vad den andre parten uppfattat 
denne som. TeMolder som avlyssnat inspelade samtal, menar att det är van-
ligt att positionerna ifrågasätts för att den som ringt stödtelefonen inte vill 
låta sig kategoriseras som stödsökande och i behov av hjälp. Den som ringt 
till stödtelefonen är då av en annan uppfattning om sin position än vad jour-
aren är. Jouraren vill få till ett samtalsklimat som bygger på att hon eller han 
kan erbjuda stöd till den personen som ringt in till stödtelefonen. Om detta 
ifrågasätts genom att personen börjar ställa privata frågor till jouraren, som 
exempelvis vilket stjärntecken jouraren är född i, så tappar jouraren fokus 
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och därmed sin professionella hållning. En slutsats som TeMolder kommer 
fram till i studien är att identitet är något grundläggande i samtalen. Sam-
talsparterna använder helt enkelt behovsbeskrivningar interaktionistiskt och 
retoriskt i samtalet för att skapa och dementera vissa identiteter.  

McLennan är en australiensisk forskare som i flera (psykologiska) studier 
undersökt jourares olika personlighetsdrag i relation till hur de utfört och 
utvecklat sitt arbete. Poznanski och McLennan (2003) har genomfört en 
intervjustudie med ett hundratal studiedeltagare som var verksamma jourare 
i stödtelefon för att undersöka hur de positionerade sig själva inom ett psy-
kologiskt fält. De psykologiska inriktningar som man testade predestination-
en för var kognitiv inriktning, psykodynamisk inriktning, systemekologisk 
inriktning och experimentell inriktning. Jourarna fyllde även i ett självskatt-
ningsformulär som svarade på frågor om den egna personligheten, social 
bakgrund, förhållanden under barndomen, relationer till närstående etc.  

Enligt studien fanns tydliga samband mellan personbundna aspekter och 
positionering inom det psykologiska fältet. Jourare som föredrog att arbeta 
kognitivt var ofta yngre och hade i större utsträckning en trygg och lugn fa-
miljebakgrund. Bland psykodynamiskt inriktade jourare var medelåldern 
högre och det var vanligare med en personlig bakgrund som innehöll otrygg-
het och stress. Systemekologiskt inriktade jourare hade i större utsträckning 
än andra jourare tagit mycket ansvar tidigt i livet. I det man kallade experi-
mentell inriktning fann man inga tydliga samband mellan bakgrund och 
psykologisk inriktning. Poznanski och McLennan (ibid.) menar att tidiga 
faktorer och personlighet spelar stor roll för hur man sedan väljer att agera 
och positionera sig teoretiskt och förhålla sig i sin yrkesroll.  

I två studier (Emmison & Danby, 2007; Baker, Danby & Emmison, 2005), 
med utgångspunkt från Kids helpline i Australien19, studerades dels öpp-
ningssekvenserna i telefonsamtalet och hur dessa påverkade resten av sam-
talet, dels hur jouraren avgjorde om ett samtal var seriöst eller inte. Resulta-
ten visade att interaktionen i samtalen var en blandning av mer vardaglig 
konversation och institutionell (professionell) interaktion.  

Danby, Baker och Emmison (2005) undersökte inledningen av samtal till 
stödtelefonen för att studera hur barnen beskriver sina problem och om jou-
rarna som tar emot samtalen är medvetna om interaktionens påverkan för 
barnens sätt att berätta om sina problem. De observerade vissa faktorer som 

                                                             
19 Enligt uppgifter i studien är Kids helpline Australiens enda stödtelefon för barn och ungdomar i åldern 5-
18 år. Varje år inkommer cirka 1 miljon inkommande samtal, fastän man har en kapacitet att ta emot cirka 
400 000 samtal (Emmison & Danby, 2007).  
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återkom regelbundet i samtalen. Den första var själva hälsningsfrasen från 
jourarna. Vanligtvis valde jourarna att svara genom att ange verksamhetens 
namn och uppge barnets rätt till anonymitet. Forskarna såg likheter mellan 
stödtelefonens hälsningsfras och hälsningsfrasen vid en jourtelefon för data-
support där det är vanligt att man svarar med namn och en fråga om vad 
man kan hjälpa till med. Själva hälsningsfrasen bedömdes som instrumentell 
och med vissa krav på barn som ringt till stödtelefonen. Forskarna menade 
att det ofta blev barnet självt som förväntades veta och kunna formulera vad 
det var det ville ha hjälp med. Direkt efter hälsningsfrasen anpassade sig 
jouraren i samtalet efter barnet som ringde genom ett interaktionistiskt 
mönster som påminde om barnets sätt att hälsa, dess tempo att prata och 
liknande tonläge på rösten.  

 

Aspekter som påverkar samtalet 
Rice och Kerr (1986) konstaterade i en experimentell studie att en jourares 
röstläge påverkade både samtalet och den som ringde till en stödtelefon. 
Enligt resultaten i studien blev samtalet mest förtroligt och effektivt om jou-
rarens röst var lugn och stabil, utan stora tonförändringar. Vid ett hetsigt 
eller osäkert tonläge var risken stor att brukaren valde att inte fördjupa relat-
ionen till jouraren och inte heller anförtro sina personliga angelägenheter. I 
fall där brukaren valde att undanhålla mer personlig information försvårades 
situationen i samtalet och det blev svårare för jouraren att stödja när person-
liga aspekter saknades. Eftersom rösten är den dominerande kommunikat-
ionskanalen så blir röstkvaliteten relevant just i stödtelefoner.  

Danby, Baker och Emmison (2005) framhåller att det genom studier av 
inspelade stödsamtal är möjligt att erhålla kunskap om konversationens 
beståndsdelar. Hur saker sägs påverkar i sin tur nästa samtalsfras. Tystnader 
som uppstår i telefonsamtalet fylls antingen i av jouraren med frågor eller 
kommentarer eller förblir tystnad. Alla dessa aspekter utgör tillsammans de 
specifika förhållanden som råder i verksamheter med stödtelefon (ibid.).  

Emmison och Danby (2007) framhåller att det är en paradox att stödtele-
fonen Kids helpline å ena sidan går ut med budskap till barn om att de lyss-
nar, bryr sig om och vill ge stöd till barn och ungdomar att själva lösa pro-
blemen. Å andra sidan är barns och ungdomars anledning till samtalet att de 
inte vet vad de ska göra, vilket indikerar att de efterfrågar råd från en vuxen 
om hur de ska agera. 

Emmison och Danby (2007b) har även studerat samtal till Kid’s helpline 
som inte lett vidare till vidare åtgärder och som av rådgivarna ses som oseri-
ösa, det vill säga att barnen ringt och hittat på. Utifrån tre transkriberingar 
försökte de peka på att det i vissa fall var svårt om inte omöjligt att ta ställ-
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ning till samtalets seriositet. Forskarna undersökte vilka olika strategier som 
rådgivarna använde i interaktion med den som ringer. Ofta hade jourarna ett 
smidigt beteende för att visa respekt och undvika att inleda ett seriöst samtal 
fel och ha förutfattade meningar.  

Könsskillnader synliggörs i forskning som rör sig inom stödtelefonområ-
det, exempelvis könsskillnader i fråga om vad man ringer om för problem 
och vilka frågor som ställs. Turner, Reynolds, Fenaughty, Fisher, Cagle och 
Paschane (2000) använde ett demografiskt underlag20 i en studie som syf-
tade till att erhålla ett kunskapsunderlag som kunde förbättra servicen och 
utbildningen av volontärer till en aidslinje i Holland. Studien visade att aids-
linjen var en betydelsefull källa för att sprida information om hiv, aids och 
sexuella riskbeteenden. Aidslinjen spred även information om hur och var 
man kunde testa sig. Något Turner et al. (2000) särskilt uppmärksammade 
var uppenbara och generella skillnader i fråga om vilken information kvinnor 
respektive män gav i samtalen och vilka olika frågor de ställde till jouraren. I 
huvudsak frågade män om säker sex och hur man testade sig, medan kvinnor 
undrade över smittvägar samt hur hiv överförs i olika situationer. Kvinnor-
nas frågor handlade mer om sociala aspekter, som till exempel på vilka sätt 
smittan kan överföras till barn och hur smittoriskerna ser ut på dagis och 
skolor etc. 

Franks och Medforth (2005) har studerat förhållandet mellan antal flickor 
respektive pojkar som ringer till helpline och hur skillnaderna i samtalsfre-
kvens skulle kunna överbryggas. Franks och Medforth (ibid.) menade att 
anledningen till att två tredjedelar av dem som kontaktade stödtelefoner var 
flickor inte nödvändigtvis behövde bero på den klassiska uppfattningen om 
att män har svårare att prata om känslor och därför är mindre benägna att 
söka hjälp. De underströk att det behövdes en mer nyanserad bild av pojkar 
och att det fanns en risk med att ständigt betrakta dem som en homogen 
grupp enbart utifrån kön. Forskarna ansåg att etnicitet likväl som religiositet 
också hade en inverkan. Vid en helpline för muslimer var det lika stor andel 
av båda könen som ringde till telefonen, vilket forskarna menade talar för att 
män också kan höra av sig i angelägenheter som berör dem. Extra känsliga 
ämnen som sexualitet är något som både män och kvinnor har svårt att prata 
om.  

Franks och Medforth ansåg att det behövdes nya resurser och idéer om 
hur stödtelefoner skulle nå ut till fler män, eftersom invanda metoder som 
byggt på traditionella uppfattningar om maskulinitet inte fungerat. Överhu-

                                                             
20 Det vill säga att studien grundar sig på befintlig befolkningsstatistik. 
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vudtaget visade forskningen att det behövs en mer nyanserad bild av både 
pojkars och flickors hjälpsökarbeteende. Tidigare hade man trott att pojkar 
mer än flickor efterfrågade hjälp av instrumentell karaktär medan flickorna 
föredrog en rådgivande och resonerande hjälp. Enligt Franks och Medforth 
visade forskningen att även flickor vill få handfasta och tydliga lösningar på 
sina problem.  

 

Kommunikation och problemkonstruktioner 
En av de mest produktiva forskarna inom den delen av kunskapsområdet 
som ägnar sig åt att analysera kommunikation och problemkonstruktion 
inom stödtelefonsituationer är Alexa Hepburn, forskare i psykologi och 
barnrätt vid Loughborough University i Storbritannien, som ensam eller 
tillsammans med andra forskare har genomfört flera forskningsstudier av 
kommunikationen vid stödtelefonen ”National Society for the Prevention of 
Cruelty to Children Helpline” (NSPCCH). NSPCCH är en stödtelefon som 
både barn och vuxna kan vända sig till vid misstanke om att ett barn far illa. 
Samtalen är alltså inte enbart från berörda barn och unga utan kommer även 
från vuxna, barn, grannar eller mor- och farföräldrar. Jourarna vid stödtele-
fonen för barn har befogenheter att anmäla allvarliga incidenter till polis och 
socialtjänst. Telefonen är öppen dygnet runt och närmare 1 400 jourare (vo-
lontärer) arbetar i stödtelefoner, övervakade av professionella handledare 
(Hepburn & Wiggins, 2005).21 

Med ett diskurspsykologiskt perspektiv identifierar och analyserar fors-
karna psykologiska konstruktioner som omsätts till en praktik inom stödtele-
fonen, det vill säga i ett specifikt sammanhang (t.ex. Hepburn, 2005, Hep-
burn & Wiggins, 2005; Potter & Hepburn, 2003; Stokoe & Hepburn, 2005).  

Stödtelefon som institution ses som en konstruerad vidareutveckling av 
andra sociala och psykologiska verksamheter (Hepburn, 2007).  

Oroskonstruktioner 
I en studie studerar Potter och Hepburn (2003) öppningsskedet i 50 in-
kommande telefonsamtal där misstänkta fall av misshandel rapporteras. 
Studien fokuserar på hur konstruktionen av oro (concern construction) im-
plicerar flera indirekta betydelser. Begreppet concern betraktas som en kon-

                                                             
21 Stödtelefonen i England som startade 1986 liknar till viss del BRIS i Sverige, men är mer omfattande och 
har större befogenheter att anmäla när barn misstänks fara illa. Varje dygn tar man emot uppemot 2 500 
samtal om allehanda problem. De vanligaste problemområdena är övergrepp (fysiskt och sexuellt), mobbning, 
allvarliga konflikter i familjen, oro för andras välbefinnande samt tonårsgraviditeter (Hepburn & Wiggins, 
2005). 
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struktion som används i syfte att beskriva ett potentiellt övergrepp. ”Concern 
Constructions”, CC, ses som en grund för att agera, eftersom det är en kon-
struktion som sker både av jouraren och också av den som ringer. Samtalet 
vid en oroskonstruktion inleds med en misstanke om att ett barn far illa. 
Denna oro om att ett barn inte har det bra medför i sin tur att jouraren stäl-
ler frågor och samlar in fakta av uppgiftslämnaren. På så sätt bekräftar upp-
giftslämnaren oron. Oron konstrueras och förstärks interaktionen mellan 
parterna i telefonsamtalet. Eftersom jouraren inte i förväg vetat något om 
förhållandet blir oroskonstruktionen något som jouraren kan orientera sig 
efter. Oroskonstruktionen mellan den som ringt och jouraren som tagit emot 
samtalet blir därmed reell och en källa till handling från jourarens sida.  

Potter och Hepburn (2003) menar att det finns ett inbyggt behov att som 
jourare i stödtelefon fjärma sig från den som ringer. Att prata om oro inne-
bär att detta behov minskar. I och med att det finns en gemensam oro att 
konstruera problemet genom så kan jouraren få en viktig roll. I en stödtele-
fon finns en uppenbar asymmetri i kunskap eftersom den som hör av sig 
med sin oro och omtanke vet något som jouraren inte vet. Användandet av 
oroskonstruktioner kan innebära att jouraren tillsammans med brukaren 
uppnår ett skede av samarbete. Det öppnar upp för jouraren att ta en rappor-
tering om övergrepp på allvar utan att för den skull med säkerhet veta att allt 
i berättelsen stämmer. Istället blir det möjligt att utreda den information 
som förmedlas i samtalet och beakta oron kring en viss situation eller förete-
else.  

Potter och Hepburn (2003) menar att oroskonstruktioner tidigare mest 
förekom vid enstaka stödsamtal, men det har blivit allt vanligare att använda 
sig av det i telefonsamtal. Eftersom oroskonstruktioner sker i interaktion och 
samspel innebär dessa konstruktioner en ökad möjlighet att handla både för 
den person som ringt till stödtelefonen och för jouraren som svarat. Den 
förstärkta oron legitimerar problemet.  

Problemkontexter 
Hepburn (2005) har gjort jämfört samtal till stödtelefonen. Frågeställningen 
var om jourarna i samtalen utgick från den förbestämda kontexten, det vill 
säga barnet och rådgivaren i själva telefonsituationen eller från den kontext 
som producerades i mötet och den interaktion som uppstod. När interakt-
ionen i stödtelefonen fanns inspelad och sparad utgjorde den ett bra un-
derlag för att analysera vilken kontext som skapades och hur jourarna be-
skrev och förhöll sig till den. Hepburn var intresserad av hur konstruktionen 
av barns och ungas problem bestäms i interaktionen med jourarna. I ett 
samtal som analyserades hade barnet motiverat varför det ringt och re-
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dogjort för problemet på ett sätt som jouraren kunde ta till sig. I det andra 
exemplet lyckades barnet inte med att ge tillräcklig informationen till joura-
ren, vilket fick till följd att samtalet avslutades utan att problemet kunnat 
åtgärdas.  

En av de viktigaste aspekter ett barn hade att hantera i mötet med joura-
ren var hur det skulle övertyga rådgivaren om att det den berättat var allvar-
ligt, olagligt, oacceptabelt och/eller etiskt fel. Hepburn drog slutsatsen att 
barn behöver kompetens i att förmedla kunskap om det egna problemet och 
gärna en klar motivering om varför de ringer. I stödtelefonen, där jouraren 
har befogenheter att sätta in eventuella åtgärder blir barnets tydlighet extra 
viktigt (Hepburn, 2005). 

Kropp och ljud 
Några forskningsprojekt har ägnats åt att studera specifika frågeställningar 
om ljud (Stokoe & Hepburn, 2005) respektive kropp och kroppsrelaterade 
aspekter (Hepburn & Wiggins, 2005). I forskningen utgick man från hur ljud 
respektive kropp beskrevs och formulerades i samtalen, och vidare gavs be-
tydelse i en social och samspelande kontext. Hepburn och Wiggins (2005) 
och Wiggins och Hepburn (2007) framhöll vikt, ätande och matvanor som 
exempel på ett sätt att konstruera åsikter kring kropp och barns mående. 
Resultaten visade att det är vanligt förekommande att kropp och vikt finns 
med både bland brukarens frågor och hos jouraren i telefonen för att explicit 
illustrera misstanken om att ett barn far illa. Hepburn och Wiggins (2005) 
menade att jourarnas frågor om hur barnet har det formuleras på ett sådant 
sätt att ett konkret svar förväntades av den som ringer. När det gäller barns 
mående så bidrog dessa undrande frågor till att kroppsrelaterade faktorer 
användes för att illustrera att barnet for illa. Utsagor om ett magert barn 
kunde tolkas som att det inte fick tillräckligt med mat hemma, medan över-
vikt kunde tolkas som att barnet levde i en ohälsosam miljö.  

I ett samtal som inledningsvis beskrev en familjs barn som feta och att de 
enbart serverades dålig skräpmat, framkom det senare i samtalet att barnen 
kunde vara normalviktiga. När personen som ringt tonat ner sina omdömen 
blev jouraren ifrågasättande till om barnen i familjen verkligen for illa. Att 
konstruera en bild om barn som mår dåligt via utsagor var svårt när synliga 
bevis saknades. I ett annat fall handlade det om ett utdrag från ett samtal där 
mamman hävdade att dottern for illa hos pappan, som hade ensam vårdnad. 
Mamman beskrev att dottern var väldigt mager. Ju mer mamman pratade 
om det desto mer konstruerade hon problemet; att flickan kunde vara ano-
rektisk. Samtidigt som mamman oroade sig för hur dottern mådde berättade 
hon också till jouraren att hon själv blivit fråntagen vårdnaden. Om det i 
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grunden var en tvist mellan föräldrarna som föranledde samtalet är inget 
som framkom. Hepburn och Wiggins (2005) sammanfattande slutsatser var 
att när den som ringde till stödtelefonen presenterade fakta om barnens 
utseende gjordes det för att bevisa att ett barn for illa medan det för jouraren 
handlade om att ta reda på om det som hävdades verkligen stämde. Kropps-
relaterade faktorer blev till något särskiljande för att symbolisera en miss-
tanke om utsatthet.  

När det gäller ljud är människor något mer öppna för tolkningar och sub-
jektiva omdömen än vid påståenden om att något varit synligt. I en studie 
(Stokoe & Hepburn, 2005) utforskades utsagor om buller från olika sam-
manhang. Intresset var att studera förekomsten av ”oväsen” (noice) och hur 
det framställdes som ett problem eller en oro (concern). Resultatet i forsk-
ningsstudien om ljud visade på samma tendenser som kropp, nämligen att 
höga ljud från grannfamiljen som inte bedömdes som normal ljudnivå sågs 
som ett bevis på att något inte stod rätt till. Både ljud och kroppsvikt fick 
därmed betydelse i det specifika sammanhanget och konstruerades i inter-
aktionen i telefonen för att förtydliga att ett barn for illa (Hepburn & Wig-
gins, 2005; Stokoe & Hepburn, 2005).  

Känslor och gråt 
Hepburn (2004 & 2006) studerade hur känslor framställdes i interaktion 
mellan parterna i en stödtelefon och vad som räknades som gråt i samtalen. 
En typ av samtal som uppfattades som problematiska var de samtal där kli-
enten var eller blev väldigt upprörd. Genom att identifiera de olika elemen-
ten i konstruerandet av gråt visade man hur subtila jourarna var i sin identi-
fiering och respons gällande emotionella uttryck. Gråt framkallade ursäkter 
och responser på ursäkten. Genom en dekonstruktion av gråtandet öppnade 
det för mer förfinade observationer av exempelvis de samtal där jouraren 
misslyckas med att fånga upp gråten och bemöta den på ett konstruktivt sätt. 
Ett mer långsiktigt syfte med forskningen var att utveckla samtalsstrategier 
som förbättrade jourarnas kompetens i samtalen.  

I en annan studie (Hepburn & Potter, 2007) undersöktes hur gråt hante-
rades i olika samtal till stödtelefonen. Jourarna uppgavs ha svårt att hands-
kas med gråt. Två formuleringar användes återkommande i samtal, nämligen 
”take your time” och ”empathic receipt”. Med utgångspunkt från dessa ana-
lyserade Hepburn och Potter dess betydelse och konsekvens i kontexten. 
Uttrycken tycktes underlätta för den som ringde att få ”vara tyst” om han 
eller hon behövde det. uttrycken användes i stödsamtalet vid olika tecken på 
gråt som snyftningar, snytningar, tystnader med mera. Formuleringarna 
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användes däremot inte i samtal där tecken på gråt saknades (Potter & Hep-
burn, 2007). 

Hepburn och Potter har i forskningen visat att olika sätt att ställa frågor 
skapar olika typer av kunskapsmässiga områden. De (Hepburn & Potter, 
2006; 2010) har särskilt intresserat sig för något de kallat ”eller hur-frågor”, 
och gråt, samt dessa två i kombination med varandra. Med ”eller hur-frågor” 
(”tag questions”) avsåg Hepburn och Potter frågor där jouraren först formu-
lerade ett påstående och sedan frågade om det kunde stämma, exempelvis 
”Det vore bra om …, eller hur?”. I forskningen framkom vikten av att joura-
ren hade ett empatiskt och inkännande förhållningssätt gentemot den som 
ringde. Vid mycket upprörda känslor, som till exempel. gråt, var det vanligt 
att samtalet bröts, eftersom brukaren la på luren. Ett empatiskt och känsligt 
användande av ”eller hur-frågor” i upprörda gråtsituationer minskade dock 
risken att samtalet avbröts innan den uppringande brukaren hade fått stöd.  

Studierna visar att hur jouraren kommunicerar är centralt för hur ett sam-
tal blir och vilka problem som konstrueras. Jourarens frågeställande och 
interaktionen med den som ringer blir ofta viktigare än ansträngningen att få 
fram så mycket information som möjligt (Hepburn & Potter, 2010). 
 

Relevans för studien  
De avsnitt som handlar om jourarrollen, samspelet och påverkansaspekter 
bidrar som diskussionsunderlag i slutkapitlet för att förstå den interaktion 
som jourare i BRIS stödtelefon utgår från när de beskriver samtal som de 
haft med barn och ungdomar. Som jag påpekade inledningsvis i kapitlet är 
det framförallt forskning om kommunikation och olika problemkonstrukt-
ioner som befinner sig närmast avhandlingens forskningsfrågor. Dels utgår 
den forskningen från ett konstruktivistiskt perspektiv, dels handlar den om 
olika sätt att prata både om och med barn om deras problem. Grunderna för 
studierna skiljer sig åt eftersom stödverksamheterna är organiserade på olika 
sätt. Skillnaden mellan NSPCCH, i England och BRIS är främst att stödtele-
fonerna riktar sig mot olika målgrupper (jfr Hepburn & Wiggins, 2005; Pot-
ter & Hepburn, 2004). Medan den förra riktar sig till både vuxna och barn 
vänder sig Barnens Hjälptelefon enbart till barn och ungdomar. Telefonsam-
tal från vuxna som oroar sig för ett barns situation hänvisas till BRIS vuxen-
telefon om barn. 

De oroskonstruktioner (concern constructions) som Potter och Hepburn 
(2003), med forskarkollegor, studerar är ett intressant studium av hur språk, 
tystnader, ljud och liknande teman konstrueras i interaktionen mellan den 
person som ringt och den som svarar i telefonen. Jag vill särskilt lyfta fram 
Begreppet ”the concern” för att studera problemkonstruktioner inom 
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microcounselling. I en svensk kontext kan begreppet motsvaras av ”bekym-
ret” eller ”det bekymmersamma”. Det är ett begrepp som återkommer i ana-
lysen om vad jourarna uppfattar som det bekymmersamma i barnets berät-
telse och även vad jouraren betraktar som det mest väsentliga respektive 
oväsentliga kring problemet.  
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Kapitel 4 
 

DATAINSAMLING, MATERIAL  
OCH METOD 

 
 
I det här kapitlet redogör jag för den procedur som ligger bakom tillblivelsen 
av avhandlingen när det gäller datainsamling, material och genomförande, 
det som sammantaget kan benämnas metod och metodologiska övervägan-
den. För att i möjligaste mån uppnå validitet, giltighet, har jag strävat efter 
att så noga som möjligt beskriva forskningsprocessen. Materialet består till 
största delen av intervjuer med personer som under 1996 och 1997 antingen 
arbetade inom BRIS endera som anställda ombud22 eller ideella jourmedar-
betare.  

Efter att material och tillvägagångssätt presenterats beskrivs både forsk-
ningsetiska överväganden liksom etiska hänsyn som uppkommit till följd av 
att forskningen handlar om en stödtelefonverksamhet. Etiska överväganden 
har beaktats i forskningsprocessens alla stadier (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Material 
Empiriskt material samlades in under 1996-98, och utgår från olika fråge-
ställningar. Här presenterar jag materialet och användningen av det i av-
handlingens olika kapitel.  
 
Intervjuer	  med	  ombud	  
11 intervjuer gjordes med anställda ombud vid de olika BRIS-regionerna.23 I 
dessa intervjuer uttalar sig anställda om Barnens Hjälptelefon och omstän-
digheterna kring den och hur stödverksamheten organiseras. Intervju-
materialet om det utgör grund för framställningen om BRIS och Barnens 

                                                             
22 Ombud är en benämning som då fanns inom BRIS och utgjordes av anställda personer som ansvarade för 
Barnens Hjälptelefon vid de olika regionerna. Både för enkelhetens skull och av etiska skäl kallar jag alla fast 
anställda personer för ombud, även om vissa var anställda som handläggare eller annat. På så vis är det ingen 
anställd som kan pekas ut särskilt. 
23 Intervjumanual, se Bilaga 1.  



 62 

Hjälptelefon i kapitel fem. Ombuden delger även mot bakgrund av sina erfa-
renheter sina generella bilder av hur barn har det i Sverige rent allmänt un-
der åren 1996-98, vilket behandlas i kapitel sex. 

Intervjuer	  med	  jourare	  
38 Intervjuer med jourare genomfördes vid två olika omgångar under de 
aktuella åren. Av dessa är det 23 intervjuer som behandlar tankar och erfa-
renheter kring rollen som jourare i Barnens Hjälptelefon och som utgör 
underlaget för jourarnas syn på arbetet i stödtelefonen i kapitel fem.24  

De resterande 15 jourarintervjuerna25 bildar underlag för en närgången 
granskning i tre kapitel. Först om jourarnas föreställningar om barns och 
ungas situation och villkor i kapitel sju. Intervjumaterialet behandlar även 
teman om kön, problematiska relationer och övergrepp i kapitel åtta, liksom 
olika strategier i kapitel nio. 

BRIS	  egen	  kategorisering	  och	  statistikföring	  1997	  
Presentationen i kapitel sex, om statistisk information om barns utsatthet är 
hämtad från BRIS egen statistiska rapportering i BRIS som tillkom och an-
vändes av organisationen under den aktuella tidsperioden (BRIS, 1998).  

Samtalsformulär	  
BRIS samtalsformulär är ett viktigt arbetsredskap för att organisationen ska 
kunna statistikföra information från inkommande telefonsamtal. I anslut-
ning till varje samtal i stödtelefonen så fyllde jourarna i ett formulär, vilket 
sedan låg till grund för den egna statistikbearbetningen. Formulären har 
givetvis modifierats under tidens gång allteftersom nya metoder eller kun-
skaper tillförts. 1997 när datainsamlingen gjordes i BRIS så såg statistikfor-
mulärets problemområden ut enligt följande:  
  

                                                             
24 Intervjumanual i Bilaga 2. 
25 Intervjumanual i Bilaga 3. 
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Förhållanden och sexualitet 

Mobbning 

Vem mobbar? ……………………………… 

Störda relationer i familjen 

Fys./psyk. Misshandel/ vanvård 

Ange förövare: ……………………………. 

Kamratproblem 

Sexuella övergrepp/ofredanden 

Ange förövare: ……………………………. 

Övriga ”egna problem 

Identitets och könsutveckling 

Missbruk 

Vems missbruk?.............................. 

Vårdnad/ umgänge/ skilsmässoproblem 

Flykting-/invandrar- & etnisk problematik 

Det handlade istället om ………………… 

 

Figur 1. Förkodade problemområden i BRIS samtalsformulär från 1997. 

 
15 ifyllda samtalsformulär från stödsamtal sparades och ingår i studien. De 
kompletterar intervjumaterialet i kapitel sju, åtta och nio. Samtalsformulä-
ren bildar även underlag för de 15 jourintervjuerna på så vis att jag bett om 
förtydliganden om hur jouraren tänkt när denne kryssat i formuläret och 
eventuellt skrivit ner ytterligare uppgifter kring ett visst samtal.  

 

Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Sammanlagt ingår 49 intervjuer i forskningsprojektet, vilka jag redogjort för 
i presentationen av materialet. Intervjuerna gjordes på BRIS riksförbund i 
Stockholm samt på varje region i landet (Umeå, Stockholm, Göteborg, Norr-
köping och Malmö) under åren 1996-97. Av dessa är elva intervjuer med 
ombud, fast anställda vid olika regioner. 23 intervjuer är gjorda med jourare 
som arbetar ideellt i Barnens Hjälptelefon på olika regioner. De övriga fem-
ton är intervjuer med jourmedarbetare som arbetade i stödjouren under 
sommaren.  

Intervjuerna skedde i två omgångar utifrån en semistrukturerad intervju-
guide. Frågorna var alltså tematiserande till sin karaktär och lämnade plats 
för följdfrågor, likväl som informanternas egna kommentarer. Intervjuer 
med ombuden liksom 23 jourarintervjuer ägde rum vid det första intervju-
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omgången. Då intervjuades ombuden främst under dagtid och eftermiddagar 
innan jourpassen i Barnens Hjälptelefon startade. Under nästan samtliga 
ombudsintervjuer var vi två närvarande.26 En av oss intervjuade, medan den 
andra lyssnade, antecknade och ställde följdfrågor samtidigt som bandspela-
ren var igång.  

Under den andra intervjufasen var fokus flyttat från jourverksamheten 
och BRIS-kulturen till att specifikt rikta sökljuset mot innehållet i själva 
barnsamtalen och jourarnas strategier, föreställningar och tolkningar om 
samtal som de just avslutat i stödtelefonen. Dessa intervjuer gjordes av mig 
ensam med jourare i en av regionerna under den så kallade sommarjouren. 
Fördelen med det förfarandet var att jourverksamhet pågick kontinuerligt 
under en tvåveckorsperiod, vilket möjliggjorde flera intervjutillfällen under 
en avgränsad tidsrymd. Under telefonjouren inkom barnsamtal från hela 
Sverige, varför behovet av geografisk spridning också blev tillgodosett.  

Undersökningsgrupp och urvalskriterier 
Personer med olika erfarenhet av BRIS och Barnens Hjälptelefon har inter-
vjuats. Förutom de självklara kategorierna jourare och ombud, har viss hän-
syn tagits till hur länge man arbetat i BRIS. Ambitionen var att intervjua 
samtliga ombud, som vid tiden för materialinsamlandet utgjordes av totalt 
tolv anställda. Det var en ambition som så när som på ett ombud tillgodo-
sågs. Orsaken till att en person inte blev intervjuad berodde helt enkelt på att 
det aktuella ombudet fått personliga förhinder och av det skälet inte kunde 
delta. Bortfallet bedömdes inte vara vägande på något sätt, varför inte heller 
någon telefonintervju gjordes med ombudet vid senare tillfälle.  

Vid denna tid fanns omkring 220 aktiva jourmedarbetare i Barnens Hjälp-
telefon runt om i landet. Att det just blev 38 intervjuer med jourmedarbetare 
var inget uttalat önskemål från början. I urvalet togs i viss mån hänsyn till 
hur länge de frivilliga varit engagerade som jourare för att försöka få stor 
bredd och variation i svaren när det gäller deras vana och erfarenhet av att 
sitta och prata med barn och ungdomar i Barnens Hjälptelefon. Bland in-
formanterna fanns därför både nya jourare plus de som suttit lite längre och 
räknas till de garvade personerna inom jourarkåren. Det viktigaste urvalskri-
teriet utgjordes ändå av så kallat bekvämlighetsurval (Kvale & Brinkmann, 
2009), det vill säga de jourare som jobbade i jouren vid det aktuella tillfället. 

                                                             
26Orsaken till att även forskare Ulf Hyvönen vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, delvis var 
med under materialinsamlandet var att en del av materialet även tjänade som underlag för Kvalitetsprojektet  
i BRIS. Under 1996 gjordes en etnologisk studie med deltagande observationer vid BRIS olika regionkontor. 
Dessa observationer analyserades med hjälp av kulturanalys (Ehn & Löfgren, 1992).  
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Av dessa personer gjordes sedan ett mer finfördelat urval. De som arbetat 
länge i BRIS blev dock särskilt utvalda att delta i studien, även om de inte 
alls jobbade då. De flesta jourmedarbetarna är kvinnor, men under sommar-
jouren fanns relativt många män på plats varför båda könen finns represen-
terade i materialet. Under intervjuförfarandet sökte jag få spridning mellan 
intervjuer som utfördes med kvinnor respektive män. Det är naturligtvis bra 
att kunna intervjua både kvinnliga och manliga jourare även om jag är med-
veten om att det inte kan råda könsneutralitet i svaren enbart på grund av 
jämn representation från bägge könen (Mulinari, 1997). 

Förutom urvalsförfarandet av jourare, skedde även ett visst urval bland de 
samtal som inkom till jouren under de aktuella veckorna. Detta urval gjordes 
framförallt av jourarna själva som berättade när de haft samtal uppfyllande 
vissa bestämda kriterier. Kriterierna utgjordes dels av att telefonsamtalet 
helst skulle ha varit ett längre samtal, det vill säga minst 15-20 minuter, ef-
tersom det vid tidigare intervjuer visat sig att informationen vid kortare sam-
tal blivit allt för knapphändig (Hyvönen & Olofsson, 1998). Dels skulle sam-
talet även ha innehållit någon form av meningsfull substans, vilket innebar 
att uppenbara så kallade bus-, test- eller skojsamtal (jfr Stierna, 1995) ute-
slöts liksom även samtal från personer som ofta ringer till BRIS, så kallade 
vaneringare och har sin speciella kontaktperson där.  

Ibland fick kriterierna dock ge vika för ett mer pragmatiskt urval när det 
under något jourpass fanns begränsat med jourare och det under vissa kväl-
lar mest inkom kortare samtal, som ändå hade tillräckligt mycket innehåll. 
Något jag vill framhålla är att urvalet av ”problem” inte genomförts efter 
bedömningar av olika samtals svårighetsgrader. Det är värt att nämna ef-
tersom jag stundtals fått frågor om det vid tillfällen då jag diskuterat mitt 
material med kollegor eller andra. Många av intervjuerna i sig innehåller 
svåra samtal, trots detta. En slutsats av det är att många registrerade samtal 
till Barnens Hjälptelefon verkligen innehåller allvarlig problematik27 och inte 
har att göra med urvalet, mer än ifråga om samtalets längd som självfallet 
ökar ju mer samtalsbehov barnet har.  

Transkription och språklig framställning 
Alla intervjuer blev bandade och har sedan skrivits ut i sin helhet av mig som 
forskare. Fördelen med det tillvägagångssättet är att få hela materialet i sin 
hand och att även kunna notera hummanden och avbrott till exempel. Även 

                                                             
27 Detta är även en egen lärdom som jourare, då jag har erfarenhet av vilka olika typer av samtal som inkom-
mer till Barnens Hjälptelefon. Många samtal kan helt enkelt upplevas som svåra för vuxna som reflekterar 
kring dem i efterhand.  
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om arbetet med transkriptionen varit tidskrävande så ger det mycket i form 
av återupplevelse och nyansuppfattning att så intensivt lyssna av varje inter-
vju för sig. I utskrifterna noterades pauser, men även felsägningar, upprep-
ningar etc. Allt som sades skrevs ner ordagrant. 

Presentationen av de olika delarna i avhandlingen skiftar delvis, vilket be-
ror på att syftet med olika delar varierar. Av förklarliga skäl har jag använt 
vanligt skriftspråk när intervjucitat används i avhandlingen för att ge exem-
pel på särskilt betydelsebärande utsagor. I några av de citat som finns i in-
tervjuavsnitten med jourmedarbetarna och ombuden, har jag av språkliga 
skäl redigerat vissa ord och meningar. Det har gjorts med hänsyn till att den 
innehållsliga meningen i texten ska förbli oförändrad, men ändå framstå 
som mer läsbar. Om intervjutext presenterats oredigerat hade det inneburit 
svårigheter att tillgodogöra sig vissa citat, eftersom talspråket ofta blir 
osammanhängande med ofullständiga meningsbyggnader, slangord, dialek-
tala varianter och upprepningar. Jag har lyssnat av många verbalt underfun-
diga ordkonster. I avhandlingen har jag språkligt betett mig enligt vissa stra-
tegier när jag skrivit ut citat. Jag har förändrat dialektala ord och meningar 
till rikssvenska, eftersom det är rätt stora skillnader i hur ord används och 
låter fonetiskt i exempelvis Västerbotten, Skåne och Östergötland. Upprep-
ningar har jag strukit, liksom uppenbara felsägningar. Vid kortare avbrott 
eller pauser skriver jag ut punkter: … Vid hopp i texten, t.ex. till ett annat 
stycke skrivs istället: […]. När orter, begrepp eller namn används som inte är 
viktiga för innehållet, men bedömts som utpekande eller etiskt känsliga, har 
dessa ändrats. Ett fiktivt exempel på det är exempelvis att istället för att 
nämna Göteborg som hemstad skriva [storstad].  

Metodpluralism  
Under arbetet med avhandlingen har flera olika kvalitativa forskningsme-
toder varit aktuella. Ett förslag som jag fick tidigt var narrativ analys ef-
tersom det i någon mening är berättelser (samtal) som studeras i avhand-
lingen. Dock har inte empirin den form som krävs för en narrativ analys och 
det är inte enbart barnets berättelse som studeras (jfr Kohler Reissman, 
2008). Andra inriktningar har varit kritisk diskursanalys och diskurspsyko-
logi. Inte heller de analysmetoderna har helt lämpat sig för mitt material, då 
jag arbetar mot flera olika kontexter som framställer olika typer av resultat. 
Det kanske mest vägande skälet har varit att jag inte planerade studien efter 
ett diskursanalytiskt förhållningssätt när materialet samlades in och katego-
riserades. Åter andra metoder som diskuterats är olika former av kommuni-
kationsanalyser som samtalsanalys, konversationsanalys och argumentat-
ionsanalys. Eftersom telefonsamtalen av etiska skäl inte spelats in var det 
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därför inte möjligt att lyssna av och analysera interaktion och språklig an-
vändning i telefonsamtalen (jfr Hepburn & Wiggins, 2007). Avhandlingens 
material är komplext då jourarna berättar om samtal de haft och konstrukt-
ionen av problembilder sker först via telefonsamtal, sedan via forskningsin-
tervju och transkription för att slutligen tolkas igen.  

Eftersom både empiriskt material liksom syftet med olika kapitelfram-
ställningar skiljer sig åt har analyserna skett på olika sätt. Jag har alltså inte 
valt en enda analysmetod att förlita mig till utan har låtit tillämpligheten 
styra. Denna teknik kallas ibland för bricolage (Levi-Strauss, 1966; Hebdige, 
1979; Kvale & Brinkmann, 2009). I överensstämmelse med bricolage har jag 
antingen förhållit mig mer specifikt eller mer generellt till materialet bero-
ende på vad som har analyserats. Det vägande har varit hur materialets olika 
delar relaterar till helheten. 

Databearbetning och analys 
Analyser genomförs på olika sätt beroende på inriktning, men också bero-
ende på empiriskt material och hur forskaren utvecklar sitt analysverktyg 
(Bergström & Boréus, 2010). Utgångspunkten är konstruktivistisk, vilket 
innebär att problem behöver begripas som socialt konstruerade, snarare än 
något objektivt redo att upptäckas. Problembilder kan enligt detta synsätt 
inte förstås utanför de ramar där de definieras och diskuteras.  

Analysarbetet av intervjuerna har tagit mycket tid i anspråk och skett un-
der flera steg. Efter att ha lyssnat av och transkriberat var och en av intervju-
erna i sin helhet läste jag igenom materialet noga. Framförallt inspirerades 
jag i tolkningsarbetet till en början av analysmetoden grounded theory, som 
innebär att organisera idéer genererade direkt från empirisk data (Glaser & 
Strauss, 1967; Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 1995). Den noggranna 
kodning som gjordes manuellt och direkt från empirin har bidragit till en 
struktur för analysprocessen även i senare skeden. Varje intervju-utskrift 
kodades initialt var och en för sig via en relativt öppen kodning för att finna 
grundläggande information och mönster i jourarnas utsagor om samtalet och 
som komplement till de ifyllda formulären. Jourarens egna kommentarer om 
problemet noterades. Ett fåtal allmänna begrepp användes för att fånga in 
betydelsebärande utsagor från intervjuerna och strukturera upp materialet.  

I enlighet med traditionell kvalitativ analys söktes mönster i ett initialt 
skede, som sedan koncentrerades i olika analysteman.  

Analys av sammanhanget i stödtelefonen  
Analysarbetet kring Barnens Hjälptelefon och dess organisering utgick från 
att problematisera en verksamhet som var rätt välkänd för mig för att för-
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klara och förtydliga verksamheten och skapa tolkningar som kunde säga 
något om det sammanhang där problembilder alstras. För att analysera em-
pirin som handlar om organisering och sammanhang i Barnens Hjälptelefon 
gjordes en öppen kodning med utgångspunkt från medarbetarnas utsagor. 
Kodningen skedde med utgångspunkt från halvstrukturerade frågemanualer 
och tematiserades kring medarbetarnas olika funktion och roller inom verk-
samheten. Identifierade teman bidrog till en intensifiering av läsning och 
kodning av intervjutranskriptionerna. Med utgångspunkt från det kodades 
varje intervjuutskrift i sin helhet (jfr Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrborn, 
1991). När intervjuerna handlade om jourarnas motiv och motivation att 
arbeta som jourare blev exempelvis några av begreppen ilska, livsstil samt 
barn- och ungdomsperspektiv. 

Analys av ombudens generella problemrepresentationer 
Ombudsintervjuerna handlade om BRIS och Barnens Hjälptelefon samt 
jourverksamheten som ombuden hade det operativa ansvaret för. Frågorna 
om ombudens syn på barns situation utgick från två öppna frågor28, dels: 
Vilken bild vill du – utifrån dina BRIS-erfarenheter – ge av hur barn har det 
runtom i vårt land idag? Dels fick ombuden även kommentera den kraftiga 
ökning av barnsamtalen som ägt runt de senaste åren på 1990-talet och vad 
den berodde på. Allra först skrevs intervjuerna ut i sin helhet med både frå-
gor och svar och strukturerades på så sätt upp. Efter genomläsning av inter-
vjuerna sammanfattades svaren i teman, som sedan presenterades via de 
mest signifikanta utsagorna.  

Analys av jourarnas framställningar 
Det var 15 intervjuer med jourare som användes som underlag för en mer 
närgående studie om jourarnas strategier och föreställningar om barns och 
ungdomars vardag och problem.  

Analysen utgår delvis från befintliga problemframställningar i samtals-
formulären. I formuläret har respektive jourare noterat barnets kön, famil-
jemönster (där barnet bodde) till exempel om det bodde i biologisk kärnfa-
milj, med ensamstående förälder eller i eget boende. Där framgår även om 
jouraren visste om barnet hade syskon eller inte. Problemmiljö finns med, 
det vill säga var problemet ägde rum. Det kan röra sig om inom familjen, 
inom skolan, på fritiden eller ett eget problem, det vill säga att problemet 
inte var knutet till en viss miljö. Jouraren har även problembestämt samtalet 

                                                             
28 Bilaga 1. 
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om vad samtalet handlade om (se problemkategorier figur 1) och om hon 
eller han hänvisat samtalet vidare till exempelvis skolkurator, pojk-
vän/flickvän, ungdomsmottagning eller åter BRIS. Övriga noteringar finns 
även med där det kunde finnas noteringar om att samtalet blev avbrutet, att 
samtalet inkom via texttelefon eller att det kunde ha varit ett testsamtal. 
Jourarens uppskattning om samtalets längd fanns även med, det vill säga 
under hur lång tid samtalet varat.  

Första steget i analysen av de femton intervjuerna var att jämföra jourar-
nas åsikter om hur de kategoriserat barnets individuella problem med det 
faktiska formuläret. Under analysen har jag letat efter teman som återkom-
mit och fått betydelse för det enskilda samtalet. Jag har även studerat vilka 
teman som fått utrymme framför andra problemområden. Nästa steg i ana-
lysen var att upptäcka vilka samtalsordningar från jouraren som var mest 
centrala och hur de konstruerades med utgångspunkt från telefonsamtalet. 
Det gjordes genom utformandet av ett sökschema med analytiska kategorier 
utifrån ”the concern”. Det vill säga vad jouraren uppfattar som det bekym-
mersamma i barnets berättelse och utifrån det jouraren betraktar som det 
mest väsentliga respektive oväsentliga kring problem och vardag, och även 
hur de egna tolkningsgrunderna ser ut. Följande är de analytiska kategorier 
som ingick i sökschemat: 
 

Det bekymmersamma 
Vad ringer barnen om? 
Vilka olika problem presenteras? 
Vilken oro finns hos jouraren och hos barnet? 

 
Valda teman 
Kategorisering i samtalsformuläret? 
Vad uppfattade jouraren som det mest väsentliga? 
Orsaker till att just detta framhålls som viktigt? 

 
Bortvalda teman 
Vilka teman i barnets berättelse tonas ner eller väljs bort? 
På vilka grunder väljs dessa teman bort? 
 
Problemets omfattning 
Synsätt på problemets omfattning för barnet? 
Dominerar detta barnets liv eller påverkar det en mindre del av tillvaron? 

 
Vardagligheten 
Vilka vardagsvillkor framställs i samtalen? 
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Familjeförhållanden? 
Skola, fritidsintressen och vänner? 
 
Jourarnas tolkningsgrunder 
Jourarens förståelsestrategi? 
Hur kommer barnperspektivet till uttryck? 
Finns ”BRIS-korrekta” värderingar? 
 

Varje intervju lästes igenom och sammanfattades med hjälp av sökschemat. 
Analysen utgår från att jourarnas kunskap, erfarenheter och värderingar är 
nära sammankopplade med problemets kategorisering, och formar problem-
framställningar istället för att återge dem. Både frågor som ställs till barnet i 
stödsamtalet och inte ställs är avgörande för vilka bilder som skapas av pro-
blemet. Det går givetvis inte att studera detta i efterhand då själva barnsam-
talen inte finns inspelade. Däremot så synliggörs jourarens åsikter om pro-
blemet. Varje beskrivning som rör problemet är en tolkning, som i sin tur 
kan avtäckas. Olika synsätt på problemets omfattning för barnet observera-
des för att utröna om det problem barnet ringt till BRIS om är något som 
utgör en mindre del av barnets tillvaro eller om det dominerar barnets liv. 
Där det varit möjligt har jag studerat i vilka sammanhang detta sägs. Olika 
uppfattningar om problemen och värderingar eller åsikter om barnets berät-
telse noterades. Frågor analysen söker svar på är hur man ser på och ut-
trycker sig om det barnet säger, och eventuellt om man har närhet eller di-
stans till barnets budskap och hur jouraren formulerar sig om trovärdigheten 
i berättelsen. Hur uttrycker man personliga åsikter och framförs några vär-
deringar som kan betraktas som ”BRIS-korrekta”? 

Det blev intressant att försöka finna samband mellan olika samtalsstrate-
gier och själva formandet av problem, vilket även blev grunden för ett eget 
kapitel. Att välja ut två typiska samtalsstrategier är ett socialkonstruktivist-
iskt och analytiskt tillvägagångssätt för att uttrycka samhörighet mellan pro-
blem och tolkning i det empiriska materialet. Samtalens olika byggstenar 
synliggörs på så vis mer systematiskt.  
 

Giltighet och trovärdighet 
I en studie med kvalitativ ansats strävar man kontinuerligt mot att uppnå så 
hög validitet, giltighet, som möjligt under hela forskningsprocessen. Validite-
ten inbegriper datainsamlingens alla steg likväl som den efterföljande ana-
lysen (Kvale & Brinkmann, 2009). För att öka validiteten har jag eftersträvat 
att beskriva forskningsprocessen med insamlandet och bearbetande av data 
så transparent som möjligt. För att i möjligaste mån uppnå inre validitet, 
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trovärdighet, har jag försökt uppmärksamma hur forskningsprocessen, valda 
teorier och de kontextuella sammanhangen på olika sätt påverkar kunskap-
ens giltighet.  

Viss deltagarkontroll, så kallad dialogisk validering (Malterud, 2009), 
ägde rum under intervjuernas gång då informanterna, det vill säga jourare 
och anställda ombud, själva kunde korrigera direkta missuppfattningar eller 
förtydliga något som var oklart under intervjuernas gång. Personer med 
olika erfarenhet av Barnens Hjälptelefon har intervjuats. Förutom att finna 
informanter inom jourargrupp och ombud, har viss hänsyn tagits till hur 
länge man arbetat i BRIS. Även kön, ålder och utbildning har varierat.  

Tillförlitligheten i studien bedömdes genom att kontrollera att den tek-
niska utrustningen fungerade. När intervjuerna spelades in under 1996-97 
var det en bandspelare som stod till buds. Kvaliteten på de bandinspelade 
intervjuerna var i stort sett god. En intervjuinspelning blev misslyckad av 
tekniska orsaker, varför den inte ingår i som underlag till empirin. Under 
intervjuerna användes separat liten mikrofon som oftast klämdes fast på en 
kaffekopp, en skål eller liknande. Som forskare har jag varit medveten om 
vikten av att vara följsam mot insamlad data och att så noga som möjligt 
samla in materialet på ett tillförlitligt sett. Vid flera av intervjutillfällena var 
vi två personer, vilket medförde att det fanns en observatör i rummet som 
kunde ställa följdfrågor och efteråt diskutera enskilda intervjuer och utsagor 
med mig.  

Inte allt för sällan ses beskrivningar om att en kvalitativ studie inte kan ha 
anspråk på att vara generaliserande utanför den population eller det case 
som undersökningen innefattar. Kvalitativ forskning bör dock ha generali-
serande ambitioner (Esiasson, 2007; Myers, 2000). I kvalitativ forskning 
krävs inte ett stort antal fall för att kunna generalisera resultaten på ett mer 
allmänt plan (Kvale & Brinkmann, 2009). Hur studiens resultat gör anspråk 
på generaliserbarhet beskrivs i slutkapitlet.  

 

Etiska utgångspunkter och förutsättningar 
När man forskar om barn via barnintervjuer ställs man som forskare inför en 
rad etiska dilemman (t.ex. Silverman, 1993). Det handlar om att ta hänsyn 
till situationens särskilda omständigheter för att göra valida tolkningar, men 
framförallt handlar det om ett etiskt förhållningssätt i förhållande till det 
barn eller den ungdom som förväntas delta i intervjun. Dessa hänsyn, liksom 
kraven på forskarens omdöme, samarbetsförmåga och lyhördhet ökar när 
det handlar om kvalitativ forskning om och med barn och ungdomar som 
befinner sig i socialt utsatta livssituationer (t.ex. Andersson, 1998; Ceder-
borg, 2000 & 2010; Doverborg & Pramling, 1998; Linblad, 2008). Om inter-



 72 

vjuer med barn som far illa görs på ett etiskt sätt så ökar deras delaktighet 
och därmed även deras status som aktörer i samhället (Källström Cater & 
Överlien, 2008; Eriksson & Näsman, 2008). 

I den här studien kommer barn till tals via jourmedarbetare i BRIS. Det 
finns flera orsaker till varför det varken var möjligt att utföra intervjuer di-
rekt med barn som ringt till Barnens Hjälptelefon eller att spela in samtalen 
och spela upp dem efteråt. Inom ramen för Kvalitetsprojektet i BRIS så hölls 
på mitt initiativ ett etikseminarium på institutionen för socialt arbete i 
Umeå.29 Projektet ställdes helt enkelt inför etiska och moraliska övervägan-
den som hör ihop med de speciella hänsyn som är nödvändiga att ta vid ett 
utforskande av barnsamtalen i en organisation som förvaltar information 
från enskilda barn och ungdomar. Barn som ringt till BRIS har gjort det i 
syfte att berätta om sin situation eller diskutera sitt ”problem”, inte för att 
delta i ett forskningsprojekt. De har dessutom ringt till en organisation som 
garanterar anonymitet (Olofsson, 2000; Linblad, 2008).  

Forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet, 1990) har att ta hänsyn till det samhälleliga 
forskningskravet samt väga det i förhållande till det enskilda individskydds-
kravet som innehåller principer om information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande. I dessa principer innefattas respekten för den enskilda, unika 
människan, hennes självbestämmande och integritet. Utöver det finns också 
en mer allmän princip som pekar på det kollektiva och individuella mora-
liska ansvar varje människa har gentemot andra människor (Eliasson, 1995). 
En nödvändig balansgång i projektet blev grundläggande forskningsetiska 
principer och BRIS anonymitetskrav å den ena sidan och behovet av kunskap 
å den andra. Det var med denna vetskap i ryggen projektet genomfördes.  

Anonyma barn i en förtrolig situation 
För forskningsprojektets vidkommande så var de barn och ungdomar som 
kontaktade BRIS 1996-1998 anonyma. Det empiriska materialet är med 
andra ord insamlat under stor sekretess. De personer som då ringde organi-
sationen är idag vuxna. Varken BRIS eller jag som forskare vet namn, per-
sonnummer, adress, telefonnummer eller annat som skulle kunna röja en-
skilda personers identitet.30 Grundfilosofin som innebär att barns subjektiva 
perspektiv giltigförklaras och tillmäts betydelse genom självrepresentation, 

                                                             
29 I det inledande kapitlet återges den referensgrupp som arbetade i Kvalitetsprojektet.  
30 Vid något enskilt samtal har samtalsrapport skrivits, då barnet själv velat ha fortsatt kontakt med BRIS. 
Eventuellt kan då t.ex. förnamnet ha angivits, utan att för den skull anonymiteten brutits. 
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legitimitet, och framförallt anonymitet31 har säkerligen bidragit till att en-
skilda barn valt att kontakta BRIS. För även om man som liten inte varit 
medveten om vidden av att vara anonym så har organisationen gått ut med 
att ”ingen kan se om du ringer oss”. Den kunskap och organisationen besitter 
om barn och barns levnadsvillkor är skapade i ett förtroligt sammanhang via 
det förtroendekapital som BRIS byggt upp gentemot barn och unga i Bar-
nens Hjälptelefon.  

Förtrolighetsaspekten mellan barn och BRIS kan därför inte enkelt ruckas 
utan att det i förlängningen skulle kunna få konsekvenser för relationen mel-
lan organisationen och de barn som söker kontakt. Så även om jag som fors-
kare inte explicit kan sägas skada enskilda barn eller ungdomar har jag att ta 
hänsyn till den förtrolighet som finns inbyggd i enskilda relationer och där-
med också i verksamheten. Ur detta speciella förtrolighetsperspektiv har det 
därför varit omöjligt att intervjua barn som ringt till Barnens Hjälptelefon 
och sökt stöd, för att få tillgång till primärdata. Den praktiska möjligheten att 
avlyssna pågående telefonsamtal mellan jourare och barn valdes bort av 
samma skäl. Naturligtvis hade det kunnat ge ett mervärde till materialet att 
både höra barnet och jourarens respons på det. Barnet hade givetvis fortfa-
rande kunnat vara anonym liksom fått ge sitt informerade samtycke till 
medverkan. I ett sådant läge hade dock förtroligheten mellan jourare och 
barn brutits i och med att jag som utomstående blivit ytterligare en part i 
samtalet.  

Den enda ”överenskommelse” som så att säga finns på ett implicit plan 
mellan barnet och BRIS är barnets möjlighet att anonymt ringa och samtala 
med en vuxen om något som barnet själv väljer. Barnet ringer för att prata av 
sig om sin egen situation, inte för att medverka i ett forskningsprojekt. Om 
relationen inte varit bunden till just ett enda telefonsamtal, utan varit åter-
kommande och någorlunda kontinuerligt, hade det ställts i ett annat läge.  

Anonymitet och konfidentialitet 
Ytterligare en stötesten som har med anonymitet att göra sattes i rullning. 
Trots medvetenhet och hänsyn till verksamhetens speciella karaktär gör 
anonymitets- och konfidentialitetskrav anspråk på ytterligare vaksamhet. 
För även om barnen är anonyma i telefonsamtalet så innehåller vissa berät-
telser ingående information om familj, bostadsort eller andra förhållanden 
som lätt skulle kunna kännas igen av närstående. Berättelserna speglar olika 
mycket detaljrikedom i barnens liv. Enskilda jourare som tar emot samtal 

                                                             
31 Se vidare om dessa begrepp i problematiseringen om BRIS interna etik i kapitel fem. 
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från många barn håller knappast reda på sådana detaljer. Däremot blir det 
annorlunda när samtalen – om än i andra hand via intervjun – skrivs ned 
och sparas som underlag för ett forskningsprojekt.  

Ett löfte om anonymitet betyder helt enkelt mer än att radera möjligheten 
att spåra telefonnummer eller efterfråga namn, när man går vidare och do-
kumenterar en berättelse för ett ändamål som sträcker sig utöver själva sam-
talssituationen i Barnens Hjälptelefon.  

Det material som används i projektet har flertalet år på nacken, vilket in-
nebär att de situationsberättelser som framställs i avhandlingen inte längre 
är giltiga bilder av en persons nuvarande situation. Ett barn som vid tillfället 
för undersökningen var tolv år, har som exempel nu kanske hunnit fylla 25. 
Tidsaspekten bidrar på så vis till att fördunkla utsagornas ursprung. Bo-
stadsorter, namn, specifika detaljer eller andra omständigheter som inte 
varit av vikt för analysen har utelämnats i beskrivningen av barnet. Däremot 
har vissa uppgifter tagits med när de haft betydelse för att det ska vara möj-
ligt att göra en rättvis tolkning. Ålder nämns endast i de fall där det har bety-
delse för analysen. Vid uppenbara händelser kan vissa utmärkande känne-
tecken utelämnas, när de inte har betydelse för innehållet i övrigt.32 Biolo-
gisk könstillhörighet har jag däremot valt att presentera då kön kan sägas ha 
stor betydelse för konstruktionen av synen på flickors och pojkars livssituat-
ion (t.ex. Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991; Hamreby, 2005). Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att jag anonymiserat utsagor där jag övervägt att det varit 
nödvändigt för att skydda ett barns integritet, samtidigt som jag tagit hänsyn 
till att det vetenskapliga värdet av empirin ska bibehållas.  

En annan aspekt är den möjlighet som finns att antingen barnet självt el-
ler någon anhörig tycker sig känna igen utsagor eller situationer som presen-
teras, trots att det kanske inte ens är det barnet det handlar om. Med tanke 
på att det under 1997 inkom 10 345 barnsamtal till Barnens Hjälptelefon 
(BRIS, 1998), är det troligt att många barn ringt om liknande förhållanden 
och problemområden. Både åren dessförinnan och efter var det i genomsnitt 
ungefär lika många barn som ringde. Generella element är sådant som 
många av barnen som ringer BRIS brottas med. Det kan till exempel handla 
om känsla av ensamhet, bristande tillit till vuxna, separations – och styvfa-
miljsproblematik, komplicerade relationer eller familjevåld. Även om etiska 
hänsyn tagits för att inte åsamka enskilda barn skada kan upplevda svårig-

                                                             
32 Det går inte helt att utesluta att vissa barn och ungdomar förvanskat eller bara uteslutit en del personliga 
uppgifter redan under telefonsamtalet till BRIS. Det skulle t.ex. kunna vara uppgifter om hur många syskon 
man har, hur man bor etc. för att man kanske inte velat avslöja sådant i telefonen. Det går självklart inte att 
kontrollera huruvida det skett eller inte.  
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heter, även om barnet inte alltid själv uppfattat det, vara av generell karak-
tär. Att någon eller några därför tycker sig känna igen innehållet i berättel-
serna är någonting som inte går att skydda sig ifrån. I övrigt har intervju-
materialet förvarats på ett sätt som gjort det oåtkomligt för utomstående.  

Informerat samtycke och störningar i jouren 
I materialet ingår intervjuer av jourare som handlar om anonyma barnsam-
tal till Barnens Hjälptelefon. Själva barnsamtalet är något jag får ta del av 
genom enskilda jourare och deras uppfattningar. Därför är det självklart 
också medarbetarna i BRIS, och inte barnen, som lämnat informerat sam-
tycke till att medverka. I förväg informerades de om studien och har haft 
möjlighet att diskutera och ställa frågor om resultatanvändning och projektet 
i sin helhet. 

Jourarna var i stort både engagerade och samarbetsvilliga med att dela 
med sig av det barnsamtal de nyss avslutat. Välviljan till trots uppstod en del 
störningar i jourarbetet till följd av de intervjuer som utfördes. Vid ett till-
fälle fick jag i efterhand veta att en telefonlinje inte kunnat vara igång under 
en timme, vilket medfört att fler barn än vanligt inte kunnat komma fram till 
Barnens Hjälptelefon.33 Oftast löste det sig genom att fler jourare involvera-
des under jourpasset, så att det så att säga skulle finnas ett överskott av per-
soner. Vid några tillfällen fick ändå planerade intervjuer ställas in på grund 
av att situationen krävde att alla jourare på plats kunde tas i anspråk för att 
ta emot telefonsamtal. Detta visar på att metodologiska frågor likaväl blir 
etiska (jfr Kvale, 1997), då genomförande och insamlande av information 
även implicerar moraliska ställningstaganden som berör jourverksamheten 
och tillgängligheten för de barn som ringer. 

 

Reflexiva omständigheter 
I den här typen av samhällsvetenskaplig forskning är det ofrånkomligt att 
inte interagera med intervjupersonerna, då forskningen sker i nära samar-
bete med praktiken (Kvale, 1997; Watt, 2007). Hur kan den egna rollen som 
intervjuare påverkas och påverka under och efter själva intervjusituationer-
na? Vid tillfället för intervjuerna hade jag egen erfarenhet av att åren innan 
själv suttit som jourare i Barnens Hjälptelefon och även varit en del av den 
kultur som fanns i BRIS Nord vid den tiden. Den omständigheten medförde 
självklart att en del jourare var mer personliga mot mig än vad som förmod-

                                                             
33 Vid tiden var det ca 30 % av påringningarna som generellt sett under varje jourpass inte kom fram till 
Barnens Hjälptelefon. Vid dessa tillfällen möttes barnet av upptagettoner (Olofsson, 1998:14). 
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ligen annars skulle ha varit fallet. Vid några tillfällen blev jag även tillfrågad 
om jag tyckte att en enskild jourare gjort en korrekt kategorisering av samta-
let. Mitt förhållningssätt i sådana lägen blev att bolla frågan tillbaka; hur 
tänker du själv? Behovet av handledning från jourarnas sida var stort och 
min uppfattning var att man ville göra så gott ifrån sig som möjligt. Jourarna 
ville både vara en bra samtalspartner för barnet, men även genom att göra en 
så bra och rättvis bedömning av samtalet som möjligt. Samtidigt som jag var 
en vän var jag också transformerad till ett slags ovän, implicit sett. Jag kom 
helt plötsligt till BRIS med rollen av betrakta och värdera utifrån, vilket gi-
vetvis är en maktfaktor i sig både gentemot enskilda jourare och framförallt 
gentemot BRIS intresse av att själva välja vilken bild man förmedlar utåt.  

Barnsamtal berör 
Ibland är det ett konststycke att som forskare distansera sig någorlunda från 
berättelser om barns olika problem. Förutom omständigheter kring själva 
intervjusituationerna har det oundvikligt även uppstått personliga reflekt-
ioner och minnen kring intervjuernas innehållsliga aspekter. Ibland är det 
ett konststycke att som forskare distansera sig någorlunda från berättelser 
om barns svåra livsomständigheter.  

Under intervjuerna mottog och härbärgerade jag jourarnas berättelser, 
funderingar och ibland känslofyllda reaktioner. Det var både intressant och 
givande, men ställde också krav på min egen lyhördhet. Något som slagit mig 
är hur mycket jag själv påverkats i efterhand av att läsa och analysera inter-
vjutexterna, trots att lång tid förflutit sedan de gjordes. Främst är det själva 
berättelserna om barnsamtalen som berört. Genomläsning, återläsningar 
och tolkningar har gjort att situationerna så att säga återupplevts; rekonstru-
erats. I vissa situationer är det lätt att framkalla en egen inre bild av det barn 
som ringde just då, och vars samtal sedan blev föremål för min intervju. Hur 
gick det sedan? Hur utvecklade sig tillvaron? Fick samtalet till BRIS någon 
avgörande betydelse för hur barnet har det idag som vuxen? Det är frågor 
som inte kan besvaras. 
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Kapitel 5 
 

BRIS OCH BARNENS HJÄLPTELEFON 
 
 

Som tidigare anförts inramas avhandlingens studieobjekt av flera olika kon-
texter. Den mest elementära kontexten är givetvis Barnens Hjälptelefon och 
den speciella miljö och kultur som fanns i BRIS under 1996-1998. Att det är 
en ideell organisation har viss betydelse, liksom den speciella karaktär av 
förtrolighet som omgärdar både anställdas och jourares insats i stödtelefo-
nen. De resonemang om betydelsen av ett barnperspektiv som förekom un-
der den här tiden presenteras. Detta kapitel syftar till att beskriva och analy-
sera villkoren för Barnens Hjälptelefon och de sammanhang där arbetet 
inom jourverksamheten bedrevs, med särskilt fokus på stödtelefonverksam-
heten.34  
 

BRIS – en ideell organisation 
Barnens rätt i samhället, BRIS, är en ideell organisation och enligt egen ut-
sago utgår verksamheten från FN:s konvention om barnets rättigheter (t.ex. 
BRIS, 2011). Det är samma utgångspunkt som rådde när datamaterialet sam-
lades in. Organisationen består av ett riksförbund och fem regionkontor runt 
om i Sverige, där både anställda ombud35 och frivilliga volontärer36 arbetar. 
Den största verksamheten är jourtelefonen Barnens Hjälptelefon, chatt och 
BRIS-mejlen som riktar sig direkt till barn och ungdomar. Organisationen 
tillhandahåller också en telefontjänst för vuxna som vill ringa till BRIS och 
prata om barn. Under slutet av 1990-talet var det stödtelefonen Barnens 

                                                             
34 Underlaget till det här kapitlet är främst intervjuer med ombud och jourare samt från deltagande observat-
ion (Hyvönen & Olofsson, 1998). Texten i kapitlet är delvis bearbetningar av tidigare publicerad text (Hyvö-
nen & Olofsson, 1998; Olofsson, 1998; Linblad, 2008). När jag refererar till annan forskning framgår detta i 
texten. 
35 Jag har valt att kalla de anställda i BRIS för ombud eftersom de kallades så då under slutet av 1990-talet. 
Detta även om de fast anställda idag inte heter så.  
36 BRIS har genom årens lopp haft frivilligt anställda i olika typer av uppgifter, bland annat för att informera i 
skolorna. I avhandlingen är det de frivilliga volontärer som svarar i Barnens Hjälptelefon och som kallas 
jourare eller jourmedarbetare som företrädesvis står i fokus.  
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hjälptelefon som bildade navet för den kunskap om barn och barns problem 
som inkom till verksamheten.  

BRIS är, tillsammans med Rädda Barnen, en av de två stora socialt inrik-
tade ideella barnavårdsorganisationer som verkar inom området social bar-
navård i Sverige. Verksamheternas informella och ideella insatser uppfattas 
som betydelsefulla komplement till det sociala arbete som sker inom sam-
hällets ramar. Nu mer betraktas frivilligorganisationernas insatser inte en-
bart som komplementära utan även som fullgoda former av socialt arbete, 
med ett bemötande och en människosyn som kan vara svårare att förverkliga 
inom ordinär professionell barnavård (Börjeson, 2008). Utåt sett Hade BRIS 
i slutet på 1990-talet en mer öppet kritisk syn på kommunal barnavård, vil-
ket tonats ner eftersom. De tjänster och aktiviteter man erbjuder syftar till 
att förbättra tillvaron för barn, ungdomar och deras familjer. I det arbetet 
bildar man även opinion, företräder barns talan offentligt, sprider informat-
ion om barns och ungdomars livssituation etc. Efter allmänhetens förfråg-
ningar om stöd till drabbade familjer efter tsunamikatastrofen som ägde rum 
i Sydostasien i december 2004 samarbetade BRIS och Rädda Barnen för 
första gången i samverkan med Ersta diakoni och Röda Korset, med nation-
ella stödgrupper (Linblad, 2008).37     

Lundström och Hammare (Socialstyrelsen, 2001b) kategoriserar de här 
typerna av organisationer som humanistisk i jämförelse med kategorin han-
dikapp-, klient- och anhörigorganisationer respektive kategorin livsstilsori-
enterade organisationer. Denna kategorisering av humanistiska organisat-
ioner pekar främst på ett engagemang för en grupp utanför den egna grup-
pens intresse, i det här fallet vuxna som engagerar sig för barn och ungdo-
mar. Som humanistisk organisation skiljer sig även BRIS från den nyare typ 
av frivilligorganisationer vars främsta syfte är ett engagemang för olika 
livsstilsfrågor. Allaktivitetshuset Fryshuset i Stockholm nämns som en av de 
mest kända livsstilsorienterade organisationerna.  

Enligt Wijkström och Lundström (2002) har ideella och idéburna organi-
sationer etiketterats och sorterats på en mängd olika sätt, t.ex. stiftelser, 
folkrörelser, föreningsliv och intresseorganisationer. Dessa olika organisat-
ionsformer utgör en ideell sektor som i sin tur ingår i det man brukar be-
nämna det civila samhället (t.ex. Svedberg & Olsson, 2010). Som frivilligor-
ganisation är BRIS skild från statsmakten. Även om man mottar en viss del 
av statliga bidrag, så har man ett självstyre via riksförbund och styrelse. 

                                                             
37 Initiativet till stödverksamheterna kom från Socialdepartementet och finansierades med medel från All-
männa Arvsfonden, som i samarbete med Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, på Social-
styrelsen, utvärderade densamma. 
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Andra utmärkande drag för BRIS som frivilligorganisation är att verksam-
heten drivs utan vinstsyfte, att föreningen bildats på grund av människors 
gemensamma idéer eller intressen – BRIS fall barns rättigheter i samhället – 
samt att verksamheten är utåtriktad gentemot allmänheten (Blennberger, 
1993; Gidron, Kramer & Salamon, 1992).  

BRIS består likt andra frivilligorganisationer av självstyrande enheter som 
själva väljer och kontrollerar vilka aktiviteter man har. BRIS är fristående 
både från den offentliga och den privata sektorn, men tar emot gåvor och har 
rätt att anlita oavlönade frivilligarbetare/jourare, vilket inte utesluter statliga 
eller kommunala bidrag.38 Att BRIS är en ideell organisation har betydelse 
för det faktum att den information om barns situation som kommer in till 
organisationen förmedlas via barnen själva. Organisationen är en viktig ak-
tör för förmedlandet av barns problem (Lundström, 1997).  
 

Organisering och kultur 
BRIS verksamhet utgörs 1996-1998 av en hög grad av professionalisering 
med företrädesvis fast anställda. En professionaliseringsprocess påbörjades 
från mitten av 1990-talet genom en allt mer noggrann urvalsprocedur av 
både fast anställda och jourmedarbetare. De anställda utgörs vid den här 
tiden av ombud och handläggare. Dessa ansvarar för de praktiska och orga-
nisatoriska uppgifterna vid respektive regionkansli. Fördelningen av arbetet 
görs upp sinsemellan av de anställda. I BRIS lokalkontor i Stockholm har 
man även en tredje funktion som kallas samordnare. I avhandlingen kallas 
samtliga fast anställda för enkelhetens skull för ombud. De ideella medarbe-
tarna i BRIS som verkar inom stödtelefonverksamheten kallas för jourare 
eller jourmedarbetare. När ombud sitter i stödtelefonen och svarar på samtal 
i Barnens Hjälptelefon definieras de jourare, eftersom det är den funktion de 
befinner sig i just då.  

Varje region präglas delvis av olika organisering och olika inre miljö, men 
det finns även gemensamma nämnare som med en någorlunda generell be-
skrivning kan beteckna kulturen runt barntelefonen i BRIS. Formellt är Kon-
gressen det högst beslutande organet i BRIS. Regionernas årsmöten utser 
kongressombud och respektive regionstyrelse har en representant i Riksför-
bundsstyrelsen (ordföranden). Övriga ledamöter till förbundsstyrelsen väljs 
av kongressen. Vid de fem regionkanslierna verkar de anställda ombu-
den/handläggarna med den regionala styrelsen som arbetsgivare. Vid den 

                                                             
38 För en diskussion om definitioner av frivilligorganisationer, se Blennberger, 1993; Lundström & Wijk-
ström, 1997. 
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tiden hade regionkanslier på vissa orter lättare att få sponsorer och ekono-
misk draghjälp än andra. Region Mitt i Stockholm, upplevdes vara mer cen-
tral än övriga i och med ett nära samarbete med Riksförbundet. Samspelet 
med den egna lokala styrelsen skiljde sig ganska markant åt på olika ställen. 
Vid några regioner var samarbetet präglat av oliktänkande medan det var 
mer intimt på andra håll. Av sammanlagt tolv anställda ombud var endast tre 
män. Fördelningen av kvinnor och män i jourgrupperna var ungefär den-
samma. Det fanns en ambition att rekrytera fler män och i BRIS Nord för-
sökte man få med åtminstone en man i varje jourgrupp. På flera regioner 
lyckades man även rekrytera fler män till verksamheten. 

Ständiga diskussioner fördes om hur man på bästa sätt skulle kunna be-
möta barnen som ringer. Det kunde handla om att se till att de barn som ville 
prata med en vuxen av annan nationalitet eller av samma kön skulle ha möj-
lighet att göra det. Könsfrågan handlade dock inte bara om att få en hygglig 
fördelning av män och kvinnor som kan ta emot samtal från barn. Det var 
även en av de faktorer som satte sin prägel på de olika regionerna.  

De jourtelefoner som var i bruk då var placerade i varsitt litet rum, bås el-
ler särskilt inredd hörna. På de flesta kontor gick det att stänga om sig om 
man behövde prata ostört, men det var även möjligt att ge ett tecken till nå-
gon om man till exempel behövde assistans med att hitta information i nå-
gon broschyr eller liknande.  BRIS Nord hade under den här perioden som 
exempel tre jourtelefoner igång per jourpass med som regel tre jourare i 
telefonerna och två i soffan beredda att ta över när de andra kommer ut och 
vill bli avlösta. Dessutom fanns alltid minst en av de anställda närvarande 
vid jourpasset. Soffhörna eller kök och fika blev en viktig träffpunkt för jou-
rare och anställda, för att sitta och prata om svåra telefonsamtal eller bara 
koppla av, fika och hämta ny energi för kommande samtal. Behovet av sam-
lingsplats blev olika stort beroende på om jourarna var organiserade i grup-
per eller om de endast satt en eller två under jourpassen. De som satt en-
samma pratade mest med anställda i nära anknytning till ett samtal och det 
fanns inte möjlighet att lämna telefonen några längre stunder.  

Rent generellt kännetecknas jourpassen av såväl idogt som seriöst arbete, 
och det är samtalet som hamnar i fokus; man samtalar med barn och ung-
domar som ringer och man samtalar med varandra kring de samtal man 
haft. Medan jourpassen pågår är det mycket ljud som fyller upp rummen, det 
är mummel, allvarliga funderingar, skratt, diskussioner och ständigt nya 
telefonsignaler. Kommunikationen under jourpassen berör mestadels sådant 
som aktualiserats i samband med telefonsamtal man haft under kvällen. 
Känslomässig bearbetning är ofta en utgångspunkt för de diskussioner som 
förs i jourgrupp eller med anställda. Den mest märkbara funktionen för 
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gruppen är att delge varandra sina tankar och känslor, slappna av och kanske 
få respons från de andra. I de flesta jourgrupper är det högt i tak och även 
nära till skratt emellanåt.  

Medan betoningen på en region var att utveckla verksamhetens inre liv för 
att bättre motsvara barns förväntningar, framhöll någon annan region en 
effektiv ansvarsfördelning där olika arbetsuppgifter hålls isär. Regionerna 
var autonoma enheter när det gäller den egna försörjningen, samtidigt som 
de var bundna i förhållande till varandra och riksförbundet i fråga om ge-
mensamma riktlinjer. 
 

BRIS – en verksamhet med förtrolig karaktär 
Den BRIS-specifika kunskap som finns om barns livsomständigheter omgär-
das av särskilda element, vilka är baserade på förtrolighet. Begreppet förtro-
lighet var något jag utvecklade i samband med Kvalitetsprojektet i BRIS 
(Olofsson, 1998).39 Förtrolighet är en vidareutveckling från det som kallas 
förtrogenhetskunskap och ibland även ”tyst kunskap”, det vill säga färdig-
heter som inhämtas genom praktisk tillämpning i en verksamhet (Josefsson, 
1992). Förtrolighet kan inbegripa förtrogenhetskunskap, men är mer om-
fångsrikt genom att det även innefattar etiska omständigheter. Mycket av det 
som sägs i telefonsamtalet sägs i förtroende och med en förvissning om att 
informationen hanteras varsamt. Barn och ungdomar som kontaktar BRIS 
gör det med vetskap om att det de säger inte sprids vidare; det löftet har 
organisationen själv gett. Något som villkorar en förtrolig relation i Barnens 
Hjälptelefon är den speciella samtalssituation som erbjuds genom telefon-
samtalet och som naturligt nog ser annorlunda ut än vad den kontakt som 
sker i ett rum, öga mot öga, gör. I telefonsamtalet är relationen avhängig 
hörseln och rösten med sitt språk. Det icke-verbala språket med miner, ges-
ter, kroppshållning och andra relevanta synintryck är inte tillgängligt. Lyss-
nandet är det redskap som står till buds, vilket kan vara både en tillgång och 
en nackdel när man pratar med barn och ungdomar. Sådant som oljud eller 
störningsmoment i bakgrunden blir mycket mer påtagligt. Dialekter och 
språksvårigheter får större betydelse i samtalet, eftersom det kan göra att 
jouraren inte hör vad som sägs eller tolkar en situation fel.  

Den förtrolighetsbaserade relationen i Barnens Hjälptelefon består av 
barnets självrepresentation, legitimitet att ringa och garanterade anonymi-

                                                             
39 Med Kvalitetsprojektet åsyftas det projekt om Barnens Hjälptelefon som pågick 1996-98 Hyvönen & 
Olofsson, 1998; Olofsson, 1998; Irgens, 1998).  
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tet, vilka gemensamt utgör extraordinära omständigheter för barnets ställ-
ning i kontakten med Barnens Hjälptelefon (Olofsson, 1998. s. 19f): 

Barnets självrepresentation. Ett barn som kommer i kontakt med 
BRIS via Barnens Hjälptelefon har i praktiken själv valt att ringa för att prata 
med en vuxen och själv valt vilket samtalsämne som ska avhandlas. Givetvis 
måste det finnas med i beräkningen att barnet påverkats av olika aspekter, 
som till exempel de uppmaningar organisationen offentliggjort; blir du sla-
gen?, blir du mobbad? etc. Det barnet känner igen som ”problem” legitime-
rar i någon mån den egna handlingen att ringa till organisationen. Barnet 
har oavsett syfte med samtalet gjort det egna valet att slå telefonnumret till 
Barnens Hjälptelefon.  

I alla relationer finns makt närvarande. Mellan barn och vuxen är det ge-
nerellt sett den vuxne som har makten. Vid stödsamtal i telefon kan en viss 
maktförskjutning ske av några grundläggande aspekter. Under ett telefon-
samtal i en stödtelefon är det den som ringer anonymt som avgör hur länge 
samtalet ska pågå. Om barnet inte vill fortsätta samtalet med jouraren kan 
hon eller han avbryta genom att lägga på luren eller trycka på avslut. Barnet 
har på så sätt makten över de yttre ramarna med på- och avstängningsfunkt-
ionerna i relationen, även om jouraren självklart också påverkar med sitt 
inflytande, sin professionalism som samtalsledare och sätt att handha situat-
ionen. 

Förutom att få sin röst hörd är det möjligt att bli trodd på och erhålla re-
spekt inför den egna personen och de upplevelser man bär på. Barnets aktör-
skap innebär ett slags delad makt över hur länge samtalet ska pågå. Denna 
ovisshet är en omständighet som påverkar jouraren mycket, eftersom ett 
avbrutet barnsamtal oftast tolkas som ett personligt misslyckande (Olofsson, 
1998).  

Legitimitet att ringa. Att Barnens Hjälptelefon är en telefon för barn 
och ungdomar upp till 18 år, är något många barn vet om. Före sekelskiftet 
år 2000 var det Barnens Hjälptelefon som stod till buds för att komma i kon-
takt med BRIS. Det var innan mail- och chattfunktioner fanns tillgängliga 
inom organisationen. Information om möjligheten att ringa BRIS hade de 
fått via skola, fritids, kompisar, affischer, massmedia etc.  

Legitimiteten att ringa bestod inte enbart av vetskap om möjligheten utan 
även av tillgängligheten. Under slutet av 1990-talet var det inte alla familjer 
som ägde en mobiltelefon och det var långt innan smartphones utvecklades 
och kom i bruk i Sverige. Tillgängligheten bestod därför snarare av att det 
var kostnadsfritt att ringa liksom att telefonsamtalet inte registrerades på 
telefonräkningen.  
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Anonymitet. De barn som ringde var garanterade anonymitet så länge 
de själva ville det. Ibland förekom det att ett barn ringde för att prata mer 
ingående med ett ombud och då behövde naturligtvis vissa delar av anony-
miteten röjas. Däremot så registrerades inte fullständigt namn, personnum-
mer, adress eller andra kännetecken som skulle kunna avslöja barnets identi-
tet. Endast i de fall då något barn ville ha konkret hjälp, råd eller stöd var det 
nödvändigt att uppge sin identitet. I BRIS interna riktlinjer för telefonverk-
samheten (1997) står följande: 

Telefonverksamheten garanterar anonymitet för de barn och vuxna som sö-
ker BRIS hjälp samt sekretess gentemot myndigheter för dem som inte själv 
vill eller vågar stå för anmälningar om barn som far illa. 

Man hade ingen nummerpresentation på telefonerna som kunde möjliggjort 
identifiering av ett speciellt telefonsamtal och dess avsändare.  Det gick alltså 
inte att spåra samtalet till en specifik adress. Detta var ett konkret sätt att 
garantera barnets anonymitet både gentemot BRIS, men även sekretess inför 
sin familj. Anonymiteten gällde både för barn som ringer om sin egen situat-
ion och för vuxna som kontaktar organisationen om barn. Vid tiden för 
undersökningen uppgavs att cirka 90 procent av samtalen till BRIS var helt 
anonyma (Olofsson, 1998).  
 

BRIS barnperspektiv 
När BRIS, Barnens rätt i samhället, startade 1971 var det till följd av ett 
mycket massmedialt uppmärksammat fall då en treårig flicka misshandlats 
till döds av sin styvfar. Barnmisshandel hade inte tidigare lyfts fram på ett så 
tydligt sätt i dagspress och övrig media. Uppslutningen kring en organisation 
som skulle företräda barns rättigheter blev enorm (t.ex. Svahn, 1996)40. I 
dess kölvatten av upprördhet över hur barn kan ha det i Sverige ville BRIS41 
verka för att ge stöd till barn och unga som lever under svåra förhållanden. 
Under 1970-talet var det till stor del frågor om barns villkor och rättssäker-
het som samsades med den dramatiska bilden om våld mot barn.  

En bärande idé för BRIS var att som ideell, partipolitiskt och religiöst 
obunden förening verka för barnets perspektiv samt göra barns röster hörda 
bland myndigheter och politiker. Som opinionsbildare var man en drivande 
part till exempel i genomförandet av Anti-aga-lagen i Sverige som kom 1979. 

                                                             
40 BRIS informerar även om sin egen historiebeskrivning på sin nätbaserade hemsida. 
41 De mest framträdande eller ”kända” personer som engagerade sig och var med och startade BRIS var 
barnbokförfattarinnan Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby. 
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Sedan 1980 har det funnits en direktkanal till barn och ungdomar via Bar-
nens Hjälptelefon, som är BRIS jourtelefon för barn och ungdomar. Barnens 
Hjälptelefon är främst uppbyggd på frivillig basis, det vill säga med en jour-
kader som frivilligt på den egna fritiden och utan betalning, valt att arbeta i 
jourtelefonen. Det är denna telefonjour tillsammans med mejlkontakter som 
kommit att bli organisationens kärnverksamhet ifråga om att samtala med 
barn och samla in kunskap om deras olika livsomständigheter. 

Även om de bilder som lanseras utåt ofta handlat om misshandel har de, 
och framförallt problemkategorierna, självfallet förändrats genom tidens 
gång. När BRIS öppnade sin jourtelefon 1980 fick man ta emot rätt många 
samtal som handlade om barn som flyttade mellan olika familjehem. 1985 
visade en SIFO-undersökning att ungdomar ofta tänkte på kärnvapenhot, 
och oroades över det, men sällan hade någon vuxen att prata med om sin oro 
(Svahn, 1996). Den typen av oro gav dock inte upphov till något eget pro-
blemområde i BRIS, utan har snarare kategoriserats som "eget" eller övrigt 
problem. 

Under hela 1990-talet avhandlades barns rättsliga ställning flitigt, både i 
samhället i stort och givetvis agerade BRIS en viktig aktör i debatten. Bak-
grunden till det var bland annat FN:s konvention om barnets rättigheter som 
Sverige ratificerade 1990 (UD 1990:6). Barnkonventionen blev en viktig ut-
gångspunkt för att företräda de ståndpunkter och värderingar som BRIS, och 
även Rädda Barnen, vinnlagt sig om.  

Enligt de riktlinjer som gällde för BRIS stödtelefon under perioden var en 
av målsättningarna att erbjuda rådgivning till barn och ungdomar utifrån ett 
barnperspektiv. Under hela 1990-talet debatterades begreppet flitigt både i 
praktisk verksamhet, men även i forskningen (t.ex. Barn i fokus, 1996; An-
dersson & Hollander, 1996; Bergsten, 1992; Hyvönen, 1993; Näsman, 1995; 
Tiller, 1991; Tiller, 1997). Tommy Lundström ställde frågan om BRIS dåva-
rande roll: ska man vara barnets språkrör eller ska man (även) tala för bar-
nets räkning? (Lundström, 1997). I intervjuer med de anställda ställdes frå-
gor om den konkreta innebörden av att arbeta med utgångspunkt från ett 
barnperspektiv inom BRIS och i Barnens Hjälptelefon.  
 

Att våga vara en vuxen auktoritet 
Idag är begreppet barnperspektiv mer använt än vad det var i slutet på 1990-
talet, vilket innebär att det finns en större konsensus om dess innebörd både 
som ideologiskt och metodologiskt begrepp. Bland annat särskiljs ofta barn-
perspektiv från barns perspektiv. Det vill säga om något sker med barnets 
bästa i fokus eller om det är barnet själv som formulerar perspektivet 
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(Halldén, 2003). Under 1996 och 1997 var det svårare för de anställda att 
beskriva innebörden för verksamheten i Barnens Hjälptelefon:  

Först måste jag säga att jag tycker det är ett svårt ord, barnperspektiv och 
vad det är för någonting. Vi säger det väldigt lätt och jag har sagt det här ti-
digare också. Det kan vara farligt att säga det ibland ... känner jag faktiskt, 
för att det, det är ingen som riktigt har ... det som du vill försöka få fram nu. 
Vad vi lägger in i det har jag faktiskt svårt att svara på. 

Citatet får sammanfatta den trevande diskussion om begreppet som fanns 
inom verksamheten vid den här tiden. Även om begreppet i sig både var och 
är mångbottnat, då det ofta används i olika retoriska sammanhang, så reflek-
terade de anställda ändå över de viktigaste aspekterna för att kunna möta 
barn på tillfredsställande sätt i stödtelefonen. En jourare menar att en sida 
av barnperspektivet handlar om vad barnen faktiskt uttrycker själva, deras 
upplevelser som man har att försöka ta in som vuxen. En annan sida är hur 
olika beslut och åtgärder i samhället kommer att påverka barn. En tredje 
sida rör den professionella rollen som samtalsledare i Barnens Hjälptelefon, 
där det gäller att kunna vara personlig utan att bli privat. Man behöver hela 
tiden komma ihåg att man är en vuxen och därmed en auktoritet för barnet. 
Att vara en respektfull auktoritet gentemot ett barn som behöver en vuxen 
att kunna lita på poängteras särskilt starkt av detta ombud som också fram-
håller att det inte bara handlar om att ha ett barnperspektiv utan att också ha 
ett vuxet perspektiv på detta barnperspektiv.  

Flera av de intervjuade lyfter fram själva lyssnandet som en central aspekt 
i barnperspektivet. Ett aktivt och lyhört lyssnande som innebär att verkligen 
försöka förstå vad barnet förmedlar. Man hävdar att barnperspektivet för-
medlas i samtalet med barn primärt genom att lyssna. Förmågan till detta 
lyssnande betraktas som en självklar del av det egna självet; något man har i 
"ryggmärgen" eller som en "genomsyrad förmåga" som innefattar kunskap 
om ett genuint barnperspektiv, erfarenhet och inlevelseförmåga. Förmågan 
att inta ett barnperspektiv kan, enligt detta synsätt, delvis tränas upp i själva 
samtalsmetodiken. I vissa kommentarer kring frågan om innebörderna i 
begreppet barnperspektiv betonas särskilt möjligheten, för att inte säga nöd-
vändigheten, av att koppla samman det enskilda barnet och dess situation 
med de strukturella sammanhangen. Ett exempel:  

”... det här med barnperspektiv handlar om att man har ... i ett samhälleligt 
perspektiv ett barnperspektiv. Att man kan se samhället och situationen ur 
en barn- eller ungdomssituation.” 
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Det betyder bland annat att särskilt uppmärksamma positionella skillnader 
mellan barn och vuxna, uttryckta i makttermer. Det betyder också att man 
sätter ljuset på, och kanske avslöjar, både sådana samhällsmekanismer som 
står i strid med barns och ungdomars intressen och även de konsekvenser 
som ekonomiska och politiska prioriteringar/beslut kan få för dem. Det finns 
en nära koppling mellan denna aspekt av barnperspektivet och den utåtrik-
tade verksamheten i BRIS som innebär att föra barnens talan i offentliga 
sammanhang genom att återberätta det som barnen sagt i stödtelefonen. 
 

De fast anställda ombuden 
Inom varje region finns en mängd uppgifter integrerade i det vardagliga ar-
betet, som tvunget måste utföras. I uppgiften ingår både emotionella och 
instrumentella inslag. Det operativa ansvaret för Barnens Hjälptelefon bärs 
upp av de anställda BRIS-ombuden. Detta innebär rekrytering och utbild-
ning av de frivilligarbetande jourarna. Det innebär också att svara för att 
telefonjouren ges en fungerande form, att finnas till hands som stöd för jou-
rarna under jourpassen, att hålla sig ajour och bistå med kontinuerlig in-
formation om sådant man anser att jourarna bör känna till. Vidare handlar 
det om att erbjuda fortbildning och annat som bidrar till att upprätthålla en 
hög kompetens bland de frivilligarbetande liksom att ha en övervakande och 
kontrollerande funktion i så måtto att man behöver försäkra sig om att en-
skilda jourare, och telefonverksamheten i stort, lever upp till de kvalitetskrav 
som finns. De anställda talar även själva direkt med barn. Det gäller dels de 
samtal man övertar från någon jourare, men även sådana samtal man följer 
upp och arbetar vidare med.  

På ombuden vilar dessutom ett ansvar för att bedriva ett utåtriktat arbete 
av informerande, opinionsbildande och påtryckande karaktär. Sist, men inte 
minst, förväntas man som anställd i BRIS bedriva ett aktivt arbete med att 
utverka ekonomiska anslag och bidrag för att möjliggöra verksamhetens 
fortlevnad. 
 

Ombudens syn på stödtelefonens  
funktion och betydelse 

Efter de observationer som gjordes på de olika regionkanslierna och inter-
vjuer med BRIS anställda, står det klart att Barnens Hjälptelefon betraktas 
som "hjärtat" eller "kärnan" i BRIS. Det är den del av BRIS verksamhet som 
de anställda överlag anser ska ges högsta prioritet. Ett ombud som funnits 
med i BRIS mycket länge säger:  
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Jag tycker den har en otrolig betydelse. Och jag menar att vi hela tiden har 
tänkt att vi ska starta det här, men sedan ska ju andra ta över så då behövs 
inte BRIS, då behövs inte Barnens Hjälptelefon. Det har ju varit målsätt-
ningen från början när vi startade. Men jag menar, sedan ett par år tillbaka 
är det ju bara att glömma en sådan tanke. 

Under slutet av 1990-talet var det en stor ökning av antalet barnsamtal till 
Barnens Hjälptelefon, vilket några ombud menade kan ses som ett mått på 
stödtelefonens betydelse. Bland de anställda finns olika uppfattningar om 
vad denna ökning beror på och om det ska tolkas som något positivt eller 
negativt. Det är inte ovanligt att man gör en koppling till hur barns situation 
har kommit att förändras och försämras i en rad avseenden. Samtidigt lyfter 
man gärna fram en lyckad marknadsföring som en nog så betydelsefull fak-
tor i sammanhanget: BRIS har på kort tid blivit både mer känt och mer eta-
blerat. Det är säkert det ena, det andra är att det möjligen kan vara så att en 
del barn ”tar chansen” och vågar ringa.  

Flera av ombuden poängterar att den problematik barn ringer om till Bar-
nens Hjälptelefon delvis är en annan jämfört med tidigare. Medan fysisk 
misshandel fortfarande är en mycket vanlig orsak till att barn kontaktar 
BRIS, intar de skilsmässosamtal som tidigare utgjorde en relativt stor andel, 
numera en ganska undanskymd plats. Som exempel på problem som däre-
mot kommit att ta allt större utrymme i hjälptelefonen nämner man samtal 
som rör ensamhet, mobbning och relationsproblem, men också sexuella 
övergrepp. Ett ombud tar även upp det faktum att man idag får samtal från 
barn som berättar om ren fattigdom, vilket utgör ett relativt nytt inslag i 
hjälptelefonen: ”Familjen måste ge bort hunden för socialbyrån betalar inte 
en hund. Eller de här ungarna som ringer och inte har råd att åka med på 
skolresan för att familjen inte har råd och man måste ljuga och hitta på.” En 
hårt pressad familjeekonomi, arbetslöshet och nedskärningarna i välfärds-
samhället blir tydligt avspeglade i dessa barnsamtal. Som bakgrund till detta 
får man komma ihåg den nedgång i ekonomin som var i början på 1990-
talet. Lågkonjunkturen påverkade kraftigt de familjer som befann sig på 
marginalerna.  

Ett ombud pekar på att de så kallade vaneringarna blivit allt fler och me-
nar att detta inte sällan handlar om psykiskt sjuka barn och ungdomar.  Hon 
betraktar vaneringarna, de som återkommande ringer bara för att prata, som 
en särskilt knepig grupp eftersom det handlar om sådana barn som inte 
BRIS kan hjälpa:  

Det är fragmenterade barn som sprider sin ångest på olika sätt ... och som 
idag inte får den vård de faktiskt har rätt till, vare sig inom socialtjänsten el-
ler inom barnpsykiatrin. 
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Ett tema som, med vissa variationer, är mer eller mindre genomgående i 
intervjuer med de anställda, är uppfattningen att många barn idag saknar en 
vuxen att vända sig till, att lita på och, inte minst, ger sig tid att lyssna. I 
hjälptelefonen finns erbjudandet om en "ställföreträdande vuxen" för dessa 
barn. Den betydelse som ombuden tillmäter stödtelefonen relateras först och 
främst till det mer direkta värde man anser att det har/kan ha för det en-
skilda barnet som tar denna kontakt med BRIS. På en annan nivå finns om-
budens tankar om stödtelefonens samhälleliga betydelse; som en länk eller 
ett komplement till, och i viss utsträckning även som en ersättning för, andra 
samhällsinstanser. Ett tredje perspektiv på stödtelefonens betydelse urskiljs i 
de intervjusvar som särskilt betonar dess roll som informations- och kun-
skapskälla: ”Vi ska kunna föra tillbaka det som barnen berättar för oss ut till 
någon slags offentlighet.” Följande citat får illustrera något som kan ses som 
en gemensam grundsyn på verksamheten hos de fast anställda:  

De barn som ringer till oss de ringer själva och vill att vi ska lyssna på dem 
och de för sin talan. Det tycker jag är så viktigt med barntelefonen, att den är 
för barn och ungdomar. Det är deras eget. Det ska inga vuxna komma in och 
knapra på för att de ska få prata och breda ut sig om andra barn. Jag tycker 
att vi ska finnas till för de här barnen och ta alla sorters samtal och inte gra-
dera upp samtalen i bra eller dåliga eller seriösa och ickeseriösa samtal. För 
vem kan få sätta den etiketten på människors kontakt? De vill ju ha kontakt 
ungarna, på sitt sätt, om det de tycker är viktigt. Så jag brukar säga att jag 
tycker att Barnens Hjälptelefon är unik och jag är jättestolt över att vi i Sve-
rige har en barntelefon och att jag dessutom får vara med och bygga upp den. 

Det fanns med andra ord en oerhörd stolthet hos de anställda över att arbeta 
inom organisationen. Ombuden för fram olika aspekter som de anser utgör 
stödtelefonens funktion för de barn och ungdomar som ringer. Dessa temati-
seras enligt följande: test- och övningsinstitut, bekräftare, avlastningsplats, 
bollplank, livlina, ställföreträdande hopp, komplement till andra samhällsin-
stanser och informations- och kunskapskälla.   

Test- och övningsinstitut 
Att betrakta Barnens Hjälptelefon som ett övningsinstitut innebär att ta fasta 
på den möjlighet det erbjuder ett barn att formulera sig som det vill i telefo-
nen. Som test- och övningsinstitut är stödtelefonen både billig (kostar en 
samtalsmarkering) och anonymitetsskyddad på det vis att det inte syns till 
vilket nummer barnet ringt. Stödtelefonen är enligt flera av de intervjuade 
ett viktigt forum för barn att ge röst åt, att börja sätta ord på sitt problem:  
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Ja, jag tror ju mycket på det här med att vi är ett övningsinstitut för barn att 
uttrycka hur de har det, hur det ser ut, att man har det på ett sätt som man 
kanske inte borde ha det. Att över huvud taget verbalisera, som det så vack-
ert heter, sitt problem. Det tror jag är jätteviktigt. För det är ändå det första 
steget mot att faktiskt söka hjälp eller få stöd. 

Här kan också nämnas det ombud som särskilt pekar på den möjlighet hon 
anser att stödtelefonen innebär för de barn som annars inte syns eller hörs: 

... alltså den tysta gruppen. Inte minst de här tysta tjejerna, rädda tjejerna 
som inte har förmåga att hävda sig i andra sammanhang. 

En ansenlig mängd samtal till BRIS kan kallas för "testsamtal". Ett testsam-
tal kan vara ett barn som ringer utan att själv säga något, bara för att höra 
rösten på den som tar emot samtalet i den andra luren. Det kan också vara 
det barn som ringer och berättar om något "fejkat" problem för att kolla re-
aktionen i andra änden av tråden. Vissa ombud markerar en distinkt skillnad 
mellan testsamtal å ena sidan och bussamtal å den andra. Det mer uppen-
bara bussamtalet handlar ofta om barn som ringer i grupp, som skriker, svär, 
"flamsar", ropar könsord och så vidare. Inte sällan ringer dessa barn flera 
gånger under ett och samma jourpass. En annan typ av bussamtal är de som 
innehåller påhittade historier. Man ringer och berättar en historia som kan 
verka trovärdig till en början men som sedan framstår som allt mer osanno-
lik. Vissa "tappar masken" efter ett tag och börjar skratta. Andra avslutar 
samtalet abrupt, kanske med en svordom eller ett könsord, när de upplever 
sig ha blivit avslöjade. 

 Dessutom finns de samtal som lämnar ett mer eller mindre stort mått av 
osäkerhet efter sig; var det här ett bussamtal eller var det ett "seriöst" sam-
tal? Gränsen mellan testsamtal och bussamtal är inte alltid så uppenbar. Att 
betrakta Barnens Hjälptelefon som ett test- och övningsinstitut innebär att 
det kan vara lättare att orka ta emot och att se något meningsfullt med de 
samtal som man kan uppleva som väldigt frustrerande och ibland djupt 
kränkande. Inte bara testsamtalen utan också bussamtalen blir lättare att 
hantera genom att man kan se det utifrån det värde det kan antas ha för den 
som ringer: Från att tycka att den (hjälptelefonen) tjänar ingenting till, när 
man har suttit och haft trettio stycken "bus" och ett enda seriöst samtal, till 
att nästa dag tänka att jo, men de där trettio busen, eller vad vi kallar dem, 
har ju också en mening. Så barntelefonen är bra även för dem. 
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Bekräftare 
Många av de barn som ringer till BRIS är enligt ett ombud inte vana vid det 
bemötande de får i hjälptelefonen; en vuxen som tar sig tid att lyssna utan 
att avbryta, kräva eller ifrågasätta. Ombudet menar att via stödtelefonen kan 
barnet få den bekräftelse det innebär att uppleva sig vara värd att lyssnas på 
av en vuxen, att bli accepterad, respekterad och trodd på – alldeles oavsett 
om man har något allvarligt problem eller inte. Ombudet framhåller att barn 
inte enbart ringer om svåra problem utan att det även kan vara ett kontakt-
sökande: ”Ja, jag menar rollen för mig det är att lyssna, det är att bekräfta. 
Jag hör dig, jag ser dig, jag tror dig." I funktionen som bekräftare ligger 
också att som barn tillerkännas rätten att själv få definiera sin situation:  

Alla barn är ju experter på sig själva och det är någonting som jag tycker är 
ett bra sätt att bekräfta, att föra tillbaka. ’Du tror mig bergis inte’, säger de.  
’Jo, det är ju du som är expert, det är du som går i de där skorna. Så det är 
klart att det är bara du som lever ditt liv och det är du som känner’. Det är ett 
jättebra sätt tycker jag, att bekräfta dem. Bekräftelsen kan ge upprättelse och 
det kan ge barnet kraft och mod att gå vidare med sina bekymmer och pro-
blem. 

Stödtelefonen handlar inte om terapi, men däremot mycket om latent kom-
munikation, hävdar en av intervjupersonerna. Det gäller att kunna vara ly-
hörd för nyanser och att försöka identifiera den känsla barnet har. Lyckas 
man med det är det som att trycka på en knapp:  

Man säger att: ’Jag tycker att det låter som du är jättearg!’ Och så tar de sats 
och så är det just det de är. Så den här känslan som man ju kan känna igen ... 
tänk vad härligt det är när någon kan identifiera vad det är man känner. Då 
känner man ju såhär: fan, här är någon som förstår mig. Tala om bekräftelse! 

Ombuden framhåller att man på ett mer generellt plan kan tilldela Barnens 
Hjälptelefon, och BRIS själva existens, en bekräftande funktion gentemot 
barn och unga i allmänhet. Man förklarar att man finns till för att ta tillvara 
deras intressen och deras rätt, på deras egna villkor. 

Sedan tror jag också att Barnens Hjälptelefon som företeelse för barn i all-
mänhet på något sätt ger dem känslan av att de är viktiga. Det här med att 
jag kan i alla fall ringa till BRIS ... Tack för att ni lyssnade! Tack för att ni 
finns! 

Det faktum att stödtelefonen finns tillgänglig för alla barn och ungdomar att 
ringa ser man som ett sätt att bekräfta deras behov av att bli lyssnade på.  
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Avlastningsplats 
Flera ombud beskriver Barnens Hjälptelefon som en avlastningsplats för 
barn och ungdomar. Det handlar då om att ha beredskap för att ta emot och 
härbärgera det som barn förmedlar i telefonluren:  

Barnens Hjälptelefon har vi ju för att barn i olika situationer ska kunna ringa 
hit till BRIS och man ska då ha möjligheten att få tala med en vuxen [...] ef-
tersom vi ska ta emot och härbärgera det ungarna ger oss i den här tratten. 
Barnens Hjälptelefon ska ju liksom vara till för ungarna, för att avlasta dem. 
Jag tycker att vi ska finnas till för de här barnen och ta emot alla sorters sam-
tal. 

Det är alla sorters samtal som kommer in till stödtelefonen och samtliga tas 
emot i den mån man hinner, såväl test, bus- och/eller skojsamtal av olika 
slag som "de seriösa" (statistikförda) samtalen som kan vara av de mest 
skilda slag. Någon gallring eller utsortering görs inte. Stödtelefonen kan i 
detta perspektiv betraktas som ett erbjudande för barn och ungdomar att få 
"häva ur sig" och att få ge uttryck för alla olika typer av känslor. Ett av om-
buden poängterar särskilt den ilska mot vuxenvärlden som hon tycker för-
medlas i stödtelefonen:  

Det är en ilska, det är en frustration från alla barn och ibland ger de uttryck 
för den när man har kommit under det här buset, att "jag är ensam hemma 
eller jag har inget att göra eller min fritidsgård har slagit igen och alla vuxna 
är dumma". Jag begär inte att de ska kunna tala om i ord varför de är arga. 
Jag har åtminstone sänt ut en signal att vi finns här - barntelefonen kommer 
alltid att finnas här - och vi är vuxna som lyssnar, även om du bara känner 
för att reta mig idag. 

Uppgiften för den vuxne i andra änden blir att ta emot känslouttryck och 
åsikter. För att beskriva det används begrepp från psykologin, som att agera 
"container". Att detta kan vara en ytterst krävande uppgift framhålls i flera 
av intervjuerna med ombuden. Bland annat talar man om det ansvar såväl 
ombud som jourare har för att kunna "hålla ett samtal", att våga och orka 
lyssna på barns berättelser om t.ex. övergrepp och kränkningar. Ett ombud 
anser att det först och främst gäller att kunna urskilja sina egna känslor från 
barnets upplevelser och vara mogen nog att kunna ställa egna problem och 
eventuella egna ångestmoln i livet åt sidan och vara, för att lyssna på barnet. 

Bollplank 
Ett uttryck ombuden använder flitigt för att beskriva stödtelefonen är "boll-
plank". Däremot går det inte att finna någon tydliggjord definition eller in-



 92 

nebörd av uttrycket i intervjumaterialet. Vad kan man då mena när man 
talar om Barnens Hjälptelefon som ett bollplank? Ett bollplank är något som 
gör att den "boll" man kastar iväg studsar tillbaka, vilket t.ex. markerar en 
skillnad i förhållande till bilden av stödtelefonen som en avlastningsplats. 
Stående framför bollplanket kan man träna sig att kasta och fånga bollen. 
Med denna definition av bollplank landar funktionen ganska nära den tidi-
gare nämnda betydelsen hos stödtelefonen som ett test- och övningsinstitut. 
Skillnaden skulle kunna bestå i att det senare främst avser ett forum där 
barnet får testa om man över huvud taget ska våga sig på att kasta (formu-
lera sig) medan bollplanket blir ett nästa steg där man tränar sig att kasta 
olika hårt och med olika vinklar (t.ex. testar olika idéer) för att ta reda på hur 
studsen (responsen) blir. Crafoord (1994) gör en kritisk reflektion kring det 
faktum att begreppet bollplank är en vanligt förekommande metafor för 
vissa typer av samtal mellan människor. Han skriver: ”Vad är ett bollplank? 
En död vägg som studsar tillbaka slagna bollar. Jag undrar ofta över inne-
börden: bollplanket tänks alltså inte ge något annat tillbaka än studsen. Var-
för inte en spelpartner? En levande person som vinklar bollarna, skruvar 
dem eller på annat sätt gör spelet intressantare och svårare” (ibid. s. 18). 

Livlina 
Flera av de intervjuade ombuden använder uttrycket "livlina" för att beskriva 
den betydelse Barnens Hjälptelefon kan ha för enskilda barn. Livlina symbo-
liserar det sista hoppet. Ombuden menar att stödtelefonen kan vara avgö-
rande för det barn eller den ungdom som förlorat livslusten, som är på väg 
att ge upp och kanske funderar på att ta sitt eget liv, att orka leva vidare. Ett 
ombud menar att det kan vara ett desperat rop eller, som i följande citat, en 
viskning på hjälp från ett barn som blir mottaget och besvarat i sista ögon-
blicket:  

För det enskilda barnet är det ju så att ibland betyder det skillnaden mellan 
liv och död. Det har jag varit med om och det tycker jag är fantastiskt ... ge-
nom att de kan ringa och vara anonyma och verkligen gömma sig under fil-
ten och få viska de här sakerna som de aldrig i livet skulle kunna säga till nå-
gon med några ögon. De samtalen är oerhört betydelsefulla. 

En något annorlunda variant på uttrycket livlina ges av det ombud som be-
skriver stödtelefonen som ett erbjudande om något livgivande eller till och 
med livsnödvändigt, som hon framhåller att många barn lider brist på; att få 
bli lyssnad till och att få bli bekräftad av vuxna:  
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För vi förstår att det här är för många barn en livlina i brist på vuxna, att 
kanske för första gången bli bekräftad och lyssnad på. Och det är klart att jag 
tycker att det är oerhört viktigt, lika viktigt som att äta mat. Du utvecklas inte 
bra och du får en massa defekter om du inte får riktigt med mat och det är 
samma sak om du inte får någon som bekräftar dig, lyssnar, ger dig värme, 
kärlek, regler. Det är ju samma sak. 

I båda dessa liknelser av Barnens Hjälptelefon som en livlina, framträder de 
djupa existentiella innebörder samtalen kan ha för det barn som kontaktar 
BRIS. Kontakten menar man kan bli en påverkande, till och med avgörande, 
signal för en förändring för barnet. Livlinan kan bli startskottet till att börja 
ta itu med sin situation. Ofta genom att barnet självt, tillsammans med jour-
aren eller den BRIS-anställde, söker efter framkomliga handlingsvägar för 
att komma vidare i livet.  

Ställföreträdande hopp 
I utbildningen av jourare poängteras betydelsen av att inta ett förhållnings-
sätt i Barnens Hjälptelefon som innebär att vara både lyssnande och stöd-
jande. Detta anser man kan bära långt för att ingjuta ett hopp hos ett barn 
som kanske känner bristande tilltro till och upplever sig sviken av vuxen-
världen. För dessa barn kan stödtelefonen fungera som ett ställföreträdande 
hopp för de vuxna man tappat tilliten till. Att få känna att det finns någon 
vuxen som är beredd att lyssna på mig, på mina villkor, och som är intresse-
rad av att förstå hur just jag har det kan ge en viss upprättelse och vara bety-
delsefullt för självkänslan. Särskilt viktigt är det för den som upplever sig ha 
blivit misshanterad, lurad eller sviken av föräldrar, lärare, kuratorn på sko-
lan, psykologen på BUP eller av andra vuxna i sin omgivning. 

Ett av ombuden talar om betydelsen av att finna ett ställföreträdande 
hopp hos Barnens Hjälptelefon för de barn: 

... som är ganska brända på allt vad vuxentillit heter; att då finns det åt-
minstone någon vuxen som det gick att prata med eller som sade något vet-
tigt eller som lyssnade till vad jag sade. Jag tror att det kan vara så bränt, så 
bränt, så bränt. Speciellt de ungar som far illa i sitt hem, där det är de som 
borde vara sista utposten - alltså föräldrarna eller vårdnadshavarna - som 
står för problemen. Vem i hela världen ska de lita på om de inte ens kan lita 
på sina egna föräldrar? 

Komplement till andra samhällsinstanser 
Den betydelse Barnens Hjälptelefon har som komplement till andra sam-
hällsinstanser blir beskrivet på ett ganska mångfacetterat sätt i intervjuerna 
med de anställda. Man nämner upplysning, information och rådgivning men 
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framför allt är det den hänvisande eller förmedlande funktionen hos stödte-
lefonen som lyfts fram. Ett barnsamtal resulterar ofta i att barnet eller ung-
domen hänvisas någonstans där det kan gå vidare med sin fråga eller sitt 
problem. I en något djupare mening kan den betydelse som hjälptelefonen 
har som förmedlare fångas i följande intervjucitat: ”Den är ett relativt ofar-
ligt mellanled mellan barnet och den instans där barnets fråga eller problem 
hör hemma.”  

Instansen kan vara en eller båda föräldrarna, en lärare, en vuxen bekant, 
eller kanske någon myndighetsperson. Men det kan också vara en kompis 
eller någon man är kär i. Ibland blir det fråga om att tillsammans med barnet 
försöka identifiera var frågan "hör hemma". I de fallen är det således inter-
aktionen mellan jourare och barn som leder fram till en viss problemkatego-
risering.  

I en del samtal kan det enligt ombuden handla om att ett barn eller en 
ungdom ställer en mer direkt fråga om var man kan vända sig med ett visst 
ärende eller bekymmer. Vid sådana tillfällen kan stödtelefonens funktion bli 
att förmedla information om vilka olika samhällsinstanser som ansvarar för 
olika frågor och hur man kan få kontakt med dem. Några av ombuden  näm-
ner de barn som t.ex. redan har kontakt med en skolsyster eller med en soci-
alsekreterare eller någon annan, men som vänder sig till BRIS för att de inte 
tycker att de fått någon hjälp eller inte förstår vad man kan förvänta sig eller 
kräva för slags hjälp. Även i dessa fall kan stödtelefonen sägas få en förmed-
lande eller kompletterande funktion. En av de anställda som poängterar att 
Barnens Hjälptelefon kan vara en komplettering till en rad andra samhälls-
instanser, formulerar saken på följande sätt:  

Barnens Hjälptelefon kan var PR-guru åt socialtjänsten eller det kan vara 
ungdomsmottagningens reservtid eller det kan vara skolsköterskans upplys-
ningsbyrå och förlängda arm. 

Uppgiften att vara ett komplement till andra samhällsinstanser blir särskilt 
tydlig i det så kallade fallarbete som BRIS bedriver under den här tiden. 
Detta avser de samtal som leder till att BRIS, via ett ombud, har flera uppföl-
jande kontakter med ett barn och inte sällan att man även – på uppdrag av 
barnet – har direkta kontakter med nätverk, skola och myndigheter. Fallar-
betet rör förhållandevis ofta misshandel och övergrepp varvid det utsatta 
barnet är att betrakta som brottsoffer (Eklund & Säll, 1995). 

Informations- och kunskapskälla 
Ytterligare en aspekt av betydelse för Barnens Hjälptelefon som framträder 
är BRIS utåtriktade arbete och grunden för den kunskapen. Det är samtalen 
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som strömmar in som vart och ett utgör en källa till kunskap om hur barn 
och unga har det. Den funktion man som ombud tillskriver stödtelefonen har 
en förmedlande karaktär i betydelsen förmedling av kunskap till omvärlden 
om hur barn och unga har det. BRIS-rapporten, det vill säga den årliga 
sammanställningen av samtalsstatistiken från Barnens Hjälptelefon, är ett 
dokument som ombuden hänvisar till. Något som lyfts fram är önskemålet 
om att bättre kunna ta tillvara den kunskap som förmedlar barnens egna 
bilder och använda den i sitt utåtriktade arbete, i den offentliga debatten, 
gentemot lagstiftare och när man är ute och informerar och håller föredrag 
om BRIS i olika sammanhang. Ett ombud säger att hon vill föra ut det som 
barnen berättar på ett bra sätt. ”För det tycker jag är en del av det uppdraget 
som vi har av ungarna.” 
 

Barnsamtalarna i BRIS 
Oftast är det en ideell jourmedarbetare, så kallad ”jourare”, det enskilda 
barnet möter i sin kontakt med BRIS stödtelefon. Så var det då, 1996-1997 
när intervjuerna genomfördes – och så är det fortfarande år 2012. Den be-
skrivning som här görs av ”barnsamtalarna”42 i Barnens Hjälptelefon utgår 
från observationer, intervjusvar av både jourmedarbetare och anställda. Vid 
den tiden var det sammanlagt cirka 220 jourare som utförde ett volontärar-
bete i Barnens Hjälptelefon. 

Jourarna, utgörs till största del av personer som är yrkesverksamma inom 
vård, utbildning, omsorg och socialt arbete i sina ordinarie professioner. 
Under 1997 gick BRIS ut med en broschyr för att rekrytera fler jourmedarbe-
tare. På broschyren stod det: ”Är du vuxen nog att prata med barn?”. Vuxen-
heten syftade till ålder och lämplig yrkeserfarenhet, men även till personlig 
mognad. För att bli jourare i BRIS fick man först komma på personlig inter-
vju, sedan gå en intern jourutbildning under några kvällar och helger där det 
ingick: aktuell forskning om barns och ungdomars situation, viss juridik, 
barns rättigheter, samtalsmetodik och rollspel där blivande jourare tränade 
inför gruppen att hantera olika typer av samtal. Slutligen fick de sitta med ett 
ombud en tid innan de själva började ta emot samtal med ombudet som 
handledare. På jourarutbildningen framhölls en komplementär roll för verk-
samheten och vikten av att inför barnen tala väl om de samhälleliga instan-
ser man många gånger rekommenderade barn och ungdomar att vända sig 

                                                             
42 Ibland är det en fast anställd person som samtalar med barn i jourtelefonen. För enkelhetens skull definie-
ras även de som jourare vid de tillfällen då de så att säga ingår i den övriga jourverksamheten och utför 
samma funktion som jourmedarbetarna. 
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till. Att vara jourare, det vill säga ideell medarbetare i BRIS, innebär att ta 
emot samtal från barn och unga om sådant de vill fråga eller prata om. Rent 
praktiskt betyder det att man ungefär en eller två gånger i månaden beger sig 
till BRIS lokal för att under några timmar på kvällstid prata med barn och 
unga i stödtelefonen. Jourarna är därmed de personer som har att uppfylla 
Barnens Hjälptelefons viktigaste funktion, nämligen att ta emot samtal från 
barn och unga som valt att ringa till organisationen. Det handlar om att ta 
emot samtal från barn och ungdomar om stort och smått. Men på vilka 
grunder tar man steget att ringa till BRIS för att bli jourare i Barnens Hjälp-
telefon?  

I de intervjuer som utförts med jourarna anges flera olika motiv till varför 
man väljer att ställa sig till förfogande som frivillig arbetskraft. Skälen varie-
rar från att vara altruistiska till mer egoistiska. Tid och möjligheter att enga-
gera sig i kombination med en egen ideologisk övertygelse eller ambition att 
göra en behjärtansvärd insats för barn och ungdomar finns oftast med som 
drivande faktorer. Engagemanget förväntas också ge tillbaka en personlig 
tillfredsställelse i form av nya kunskaper och erfarenheter eller åtminstone 
kunna döva det egna dåliga samvetet. Några pekar på egna jobbiga erfaren-
heter som grund för engagemanget, medan andra säger att de vill dela med 
sig av sitt ”lyckokapital”.  

Motiv till jourarnas ideella engagemang 
Jourarna har själva valt sitt engagemang i BRIS. Uppdraget utförs frivilligt, 
på den egna fritiden och utan betalning. Vid tiden för undersökningen var 
det fler sökande som ville bli jourmedarbetare än vad som kunde beredas 
plats. Grundkravet var erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar 
eller på annat sätt förvärvat liknande kunskaper. Varje person som sökt sig 
till BRIS för att prata med barn genomgår först en intervju. Förutom grund-
kraven genomgår jourmedarbetarna BRIS en intern utbildning. I den utbild-
ningen ingår kunskap om teori, lagstiftning, förhållningssätt och konkret 
samtalsmetodik, där man lär sig att planera för att kunna ta emot olika sam-
tal i jourtelefonen.  

I de intervjuer som genomförts framkommer olika motiv för att ta steget 
och ställa sig till förfogande som frivillig jourmedarbetare. Det allra mest 
pragmatiska skälet är att man bor i eller i närheten av en stad där en BRIS-
lokal finns, även om det också finns de jourare som pendlar rätt långt för att 
kunna fullfölja sin uppgift. En annan pragmatisk aspekt är ”timing” med den 
egna livssituationen. Omständigheter som arbete, studier, familjeförhållan-
den och social situation behöver vara någorlunda gynnsamma. Under vissa 
perioder i livet är det lättare än annars att ta på sig ett ideellt åtagande. Till 
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exempel kan de egna barnen ha flyttat hemifrån, vilket erbjuder mer fritid 
och därmed också möjligheten att engagera sig för en samhällsfråga man 
anser viktig. Det är inte ovanligt att bli värvad av någon bekant som redan 
sitter i Barnens Hjälptelefon. 

Att själva engagemanget rör barn och deras välmående är en viktig aspekt 
för många när de väljer att engagera sig i BRIS. Att vara en vuxen som kan ge 
barn och unga någonting de kanske inte kunnat få på annat sätt, upplevs 
som tillfredsställande. Vetskapen om att barn far illa, och att många inte har 
någon vuxen att vända sig till med sina bekymmer är ett tungt vägande skäl 
för motivationen att arbeta ideellt i jourtelefonen. Några jourare menar att 
det är en självklarhet som vuxen att engagera sig, eftersom det är problem 
som alla får del av i framtiden.  

Engagemanget bidrar till ständig uppdatering om barn- och ungdomsfrå-
gor samtidigt som man känner sig nöjd med den insats man gör. Ideologiska 
skäl framförs också, t.ex. att som vuxen hålla sig informerad om barns och 
ungdomars perspektiv för att kunna skapa opinion eller påverka politiska 
beslut. Följande citat sammanfattar rätt tydligt det många ger uttryck för; att 
det är fler olika aspekter som bidrar till motivationen att sitta som jourare i 
Barnens Hjälptelefon: 

Jag får fortsätta ett arbete jag visserligen inte tjänar några pengar på, men 
det kan ingen hjälpa. Och ja, en kontakt med barn och hur barn har det och 
hur de lever i samhället, och jag hör hur de har det i skolan och allting så-
dant. Sedan har jag den sociala kontakten med vuxna människor av min 
egen sort. 

Drivkrafterna är att kunna bidra och göra någonting meningsfullt på den 
egna fritiden, men också att få utbildning och ingå i en betydelsefull gemen-
skap tillsammans med andra jourmedarbetare. Den egna självbilden av att 
vara jourare varierar. Några menar att de bokstavligen går in i en roll när de 
sätter sig ned vid telefonen. I den rollen ingår att fokusera på barnet och 
därmed lämna eventuella egna bekymmer åt sidan. Förutom samhällsenga-
gemanget för barn och unga, relaterar många jourare till den goda stämning-
en och trivseln inom jourargruppen. Den sociala samvaron bland människor 
med liknande grundvärderingar bidrar till en positiv stämning och gör att 
man kan resonera med varandra och diskutera angelägna frågor. 

Lyssnande, ömsesidighet och vikten av att nå fram 
Merparten av de jourare som ingick i intervjustudien var nöjda med sin in-
sats i BRIS och menade att helhetskänslan av att fungera som jourare var 
tillfredsställande. Det ger helt enkelt mycket av att få ge av sin tid och ork, 
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trots att telefonsamtalen stundtals kan vara mycket svåra. I intervjuerna 
relaterade jourarna till specifika telefonsamtal när de berättar om Barnens 
hjälptelefon. Samtalen kräver jourarens uppmärksamhet och fokus. De allra 
flesta nämner lyssnandet som centralt. Att vara ett ”lyssnande öra” som en 
jourare uttrycker det, ställer krav på personlig och (samtals)metod kompe-
tens. Vid tiden för intervjuerna pågick ett intensivt förnyelsearbete inom 
organisationen, där vikten av professionell utbildning framhölls som viktig 
(Hyvönen & Olofsson, 1998).  

Lyssnandet sätts i relation till de speciella omständigheter som telefon-
samtalet utgör. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om barnet enbart 
med utgångspunkt från en röst när mimik, kroppsspråk och utseende inte 
finns tillgängligt. Via rösten är det möjligt att höra om barnet låter pressat, 
ledset eller osäkert, om det har svårt att uttrycka sig eller dåligt ordförråd. 
Lyssnandet är i stort det instrument som finns till förfogande för att som 
jourare skapa sig en bild av en ung människas livsomständigheter. En jou-
rare pekar dessutom på risken med att tolka in för mycket till den berättelse 
man fått höra:  

Det är lätt hänt att man målar upp en egen inre bild av barnet och dess situ-
ation, byggd på tidigare erfarenheter, eftersom man så gärna vill förstå pro-
blematiken i samtalet. Den inre bilden kan i värsta fall få för stor betydelse, 
varför det är viktigt att tänka bort den för att kunna lyssna på vad som verk-
ligen sägs här och nu. 

I vad mån man som jourare förmår selektera egna erfarenhetsbaserade bil-
der från enskilda berättelser är inget som framkommer mer än som ett kon-
staterande. Denne jourares uttalande indikerar naturligt att mänskliga tolk-
ningar är något som sker i växelverkan mellan ny kunskap och erfarenheter 
(t.ex. Trost & Levin, 1999). Förutom lyssnandet krävs av jouraren att samta-
let också innehåller en ömsesidighet i form av väl avvägda frågor. 

För att få en klar bild över situationen så måste man ju veta någonting, och 
då får man fråga om det de inte berättar själva. Det är inte så att jag kommer 
med en störtsjö av frågor med en gång, utan jag väntar och ser vad som 
kommer av sig självt. När det avstannar får man försiktigt börja fråga. 

Förutom själva lyssnandet och samtalandet pekar man på vikten av interakt-
ion mellan barnet och jouraren; att ett ömsesidigt möte uppstår i telefon-
samtalet. Förutom att jouraren själv känner sig mer tillfreds i ett sådant 
möte, påpekas att det också är en förutsättning för att barnet ska ha fått nå-
got av värde. En jourare menar att man efter ett tag i telefonen även kan höra 
på enskilda barn om de är nöjda och vågar tro mer på sig själva. Att ha för-
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måga att ge och tillföra nya tankar till barn och ungdomar via sitt jourskap är 
något som framhålls. I annat fall är det lätt hänt att man som jourare känner 
sig otillräcklig eller uppgiven. De flesta jourare menar att de flesta samtal 
ändå leder fram till att man kunnat bidra med någonting till barnet i andra 
änden. Följande citat speglar ändå den frustration som stundtals kan infinna 
sig efter vissa samtal: 

Nej, det här kunde vi inte lösa alls, det var en återvändsgränd […] Det händer 
i sådana situationer där barnet känner sig helt besviket eller utanför […] ’Nej, 
jag har inga vänner, nej jag umgås inte med någon, jag är alldeles ensam, nej 
mamma kommer hem sent och pappa super, nej jag kan inte prata om det i 
min skola’. Det finns inga öppningar någonstans […] det är fruktansvärt fru-
strerande, och man känner sig uppriktigt ledsen själv också. 

Att känna att man misslyckats i ett samtal är jobbigt, även om variationen är 
ganska stor på vad individuella jourare uppfattar som misslyckade samtal. 
Medan några är nöjda för att de lyssnat och resonerat fram och tillbaka till-
sammans med barnet, kan andra vara missnöjda om samtalet inte lett fram 
till någonting mer konkret. När nöden är som störst och ett barn uppenbart 
far illa är det för de flesta jourmedarbetarna näst intill olidligt att inte kunna 
nå fram med det stöd eller den hjälp det kan vara fråga om. 

Funderingar och frustration 
Som ny jourare kan egna rädslor och ovana göra att samtalen upplevs som 
lite för tekniska eller forcerade. Det som lugnar nya jourare vid sådana till-
fällen är vetskapen om att det finns andra resurser att tillgå i form av an-
ställda ombud eller andra mer erfarna jourare. Något många jourare upple-
ver som frustrerande är när samtal avbryts, vilket händer lite då och då. En 
jourare menar att det i stort sett kan finnas två anledningar till att samtal 
bryts:  

Det kan dels vara avbrutet på grund av att det kommer in någon som barnet 
känner sig hotat av eller som barnen absolut inte vill ska veta att det ringer 
till BRIS. Men sedan finns det ju de som tycker att man säger något helt kna-
sigt och bara lägger på, och det tycker jag är det absolut värsta. 

Den förstnämnda anledningen handlar om yttre omständigheter som joura-
ren inte kan påverka. När ett samtal däremot avbryts av annan anledning 
uppstår det funderingar om man sagt någonting klumpigt, frågat för lite eller 
för mycket eller om det kan vara så att man kommit för nära det som är job-
bigt för det här barnet. Det är en balansgång att våga vänta för att ge plats åt 
barnet utan att vänta så länge att det hinner lägga på innan det fått något 
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tillbaka. Något som alla jourare förhåller sig till är de samtal som inom BRIS 
kallas för test-, bus- eller skojsamtal (jfr Stierna, 1995). Alla som verkar inom 
organisationen är, både via utbildning och via erfarenheter, medvetna om att 
barn och unga kanske behöver testa bärigheten i kontakten med BRIS: 

Det kan vara människor som testar oss en gång – nästa gång ringer de upp 
och säger vad det egentligen är – så man får ju ha det i åtanke ... någonstans 
tänker jag på att det här kan vara ett rop på hjälp – även om de är fruktans-
värt otrevliga och jobbiga i telefonen just vid det här tillfället. 

Denna medvetenhet till trots, kan det i praktiken vara mycket påfrestande 
för enskilda jourare att orka ta emot samtal med exempelvis grova sexuella 
anspelningar. Flera jourare påpekar att de kan känna sig förnedrade av den 
typen av samtal. När samtal utvecklas till att bli väldigt frustrerande eller till 
och med kränkande kan det upplevas som att det inte går att fullfölja sin 
uppgift. Det är inte alltid det går att hålla tillräcklig distans till en situation 
som inte är påverkbar. För även om man eftersträvar att vara både personlig 
och avspänd i telefonen, kan det bli olustigt när den andra personen kommer 
in i den egna privata sfären:  

Den andra personen har all makt på något sätt. Man har ingen möjlighet att 
ens vända ett samtal ... det är de tuffaste samtalen, som är svårast för ens 
egen inre känsla, som ratar ens känsla om jag så säger […]. När man sitter 
och pratar och har förutsatt sig att man på något sätt ska kunna lyssna och ge 
någon slags trygghet för den här människan som ringer … 

Även om jourarna har viss fördragsamhet med bus-samtalen, kostar de en 
del både i tid, pengar, ork och energi. Det tar på krafterna att utan sin egen 
vetskap ibland tvingas medverka i en uppdiktad teaterpjäs, där barnen age-
rar skickliga improvisatörer vid den andra luren.  

Och så när jag kommer med någon replik eller något sådant – sätter det på 
sin spets – då får man ett flatskratt och så slänger de på luren. 

Skojsamtal som i sig själva kan vara muntra blir ändå påfrestande eftersom 
de upptar så stor del av utrymmet under ett jourpass. När samtalsstatistiken 
visar att det rings in många bus-samtal kan några jourare känna stress över 
att de övriga samtalen inte får tillräckligt med utrymme. Att först ta emot 
många bus-samtal för att sedan svara så opåverkat som möjligt kan ibland 
vara ett svårt konststycke. Det är lätt hänt att jouraren blir avtrubbad och 
känner en viss tvekan i nästkommande samtal om det inte genast går att 
avgöra om även det är på skoj eller inte, Att gå in i samtal med denna miss-
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tänksamhet kan enligt jouraren försvåra möjligheten att få en bra kontakt 
tidigt med det barn som ringer.  

Uppgiften kräver stöd och reflektionsmöjligheter 
Det alla jourare är eniga om är vikten av att ha möjlighet till jourstöd för att 
kunna reflektera kring samtal. Däremot söker jourare stöd i olika hög grad 
eftersom behovet ser olika ut hos olika personer och även kan variera från 
gång till gång. Alla jourare anser inte att de har behov av stöd vid varje jour-
tillfälle, utan endast om det är något speciellt. Det man kan vilja ventilera är 
telefonsamtal som upplevts som jobbiga eller kanske väckt frågor om den 
egna insatsen och om det man gjort varit tillräckligt. Att reflektera över sam-
tal och sina egna reaktioner tillsammans med ett ombud menar flera jourare 
är en förutsättning för att klara av uppgiften. Tryggheten gäller inte enbart 
det egna behovet av att bearbeta sådant som kommit fram i samtalet och 
förhoppningsvis lära sig en del av det, utan även att vid behov kunna lämna 
över ansträngande samtal:  

… riktigt svåra samtal, när jag känner att nu vet jag inte tillräckligt, nu klarar 
jag inte av att ge denna flicka en lösning på detta problemet, då brukar jag 
lämna över […] Det är när det gäller att socialvården måste gå in eller polisen 
måste gå in eller någonting sådant. 

De flesta känner stor trygghet över att kunna lämna över ett samtal till de 
anställda när så behövs. Möjligheten att reflektera direkt efter ett samtal kan 
vid en del jourtillfällen vara begränsad, ofta beroende på att man är få eller 
till och med ensam jourare på plats. Även om det finns ombud närvarande i 
lokalen känns det svårt att gå från telefonen för att prata när det ringer hela 
tiden. Ibland kan ombudet också vara upptaget i ett samtal med någon an-
nan jourare eller med ett barn i telefonen. På de regioner där jourare ofta 
sitter en eller två stycken blir det extra viktigt med möjlighet till feedback när 
telefonlinjen stängs av. Att sortera tankarna – eller vädra – som någon ut-
trycker det, kan vara angeläget att göra innan man lämnar BRIS-lokalen. I 
annat fall är det lätt hänt att man har fullt med samtal med sig som inte går 
att sortera upp förrän man kommit hem. En jour-medarbetare menar att om 
man ska ta upp något angeläget till diskussion långt senare finns det en up-
penbar risk att man inte kan memorera det som då var väsentligt. När kväl-
len är slut kan omedelbara funderingar som fanns kring ett samtal helt en-
kelt ha mist sin aktualitet. 

Jourare använder sig av olika tekniker eller strategier för att ge uttryck åt 
sådant man varit med om under jourpassets gång. En term som nämns är att 
ösa, vilket kan innebära att spontant få tillfälle att ge utlopp åt det som be-
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höver ventileras. Djupgående problem eller väldigt personliga funderingar 
som pockar på öser jouraren ut på det ombud som ansvarar för jourpasset. 
Det som öses på jourgruppen är av karaktären att mer prata av sig.  

En jourare säger att hon har olika strategier för att reflektera kring ett 
samtal, beroende på vad det handlat om. Det kan kännas positivt att prata 
om ett trevligt samtal eller lyssna på andra jourare som skildrar någonting de 
varit med om under sina telefonsamtal. När det däremot varit ett mycket 
svårt samtal blir det än mer viktigt att få respons och bekräftelse från de 
anställda, att så att säga ha någon att ”reflektera mot”. En kvinnlig jourare 
säger att ett ombud ibland suttit med och lyssnat på henne och gett henne 
användbara ledtrådar i samtalet:  

... kunnat ge repliker och prata om samtalet, ge vinklar och försöka förstå; 
’vad är det som händer om du gör si eller så, då kanske samtalet går ner si el-
ler ... ja, och glöm aldrig det och kom i håg det.’ Man har på något sätt fått en 
bra möjlighet till vägledning genom samtalet. 

Jourarna pratar ofta med varandra om samtal och sådant de känt inför vissa 
situationer eller händelser enskilda barn berättat om. På så vis finns möjlig-
heten att diskutera eller vända och vrida på hur man själv agerat i samtalet. 
När det inte finns någon anställd eller frivillig kollega tillgänglig kan ett sätt 
vara att pusta ut ett tag på egen hand för att hämta nya krafter, eller att fun-
dera på vägen hem, lyssna på musik och så vidare. Dessa strategier ses som 
nödvändiga för att klara av uppgiften att fungera på ett bra sätt i stödtelefo-
nen.  

Problemkategorisering 
Den information som lämnas kvar efter varje enskilt barnsamtal, förutom 
bus-, skoj- och testsamtalen, är det relativt omfattande samtalsformulär som 
skrivs av den jourmedarbetare som tagit emot samtalet. I dessa formulär 
finns varje samtal ordnat och kategoriserat i bestämda kriterier. De basfakta 
som framgår av samtalsformuläret är: ålder, kön, familjemönster (där bar-
net/barnen bor) och problemmiljö (inom vilket område barnets problem hör 
hemma: familj, skola, fritid eller “eget”, det vill säga om problemområdet 
inte är knutet till någon viss miljö).  

För att ringa in problemområdet43 finns elva bestämda förkodade alterna-
tiv och ytterligare en ruta för att kryssa i något eget om dessa alternativ inte 
överensstämmer med vad jouraren uppfattar att samtalet handlat om. Möj-

                                                             
43 Se samtalsformulärets olika problemområden i kapitel fyra. 



 103 

ligheten att själv skapa ett eget problemområde genom att fylla i vad man 
ansåg att samtalet istället handlade om, utnyttjas sällan av jourarna. Det 
förkodade problemområde som bäst (i första hand) överensstämmer med de 
signaler man tycker sig fått i samtalet kryssmarkeras. Om jouraren anser att 
samtalet omfattat fler problemområden kryssas dessa problem också för (i 
andra hand). I formuläret finns en finstilt uppmaning att ange eventuell 
förövare/mobbare och gärna skriva ett förtydligande eller en kortfattad 
kommentar efter förkryssat problemområde. Dessa personliga kommentarer 
ger ytterligare vägledning till de anställda om barnet vill hålla kontakt med 
BRIS, men bidrar även till mer information statistiskansvarig om det aktu-
ella problemområdet.  

Problembestämningen sker inte per automatik, eftersom jourare omöjligt 
kan veta i förväg vad enskilda barn ringer och berättar. Varken språk, röst 
eller andra ljud är neutrala instrument. Det är jouraren som genom lyss-
nande och interaktion med barnet i samtalet finner ut vilket förkategoriserat 
problemområde som jouraren bäst anser täcker in en viss typ av informat-
ion. Ibland känner jouraren sig mer säker på vad hon eller han anser att 
samtalet handlar om och hur det bör kategoriseras. Andra gånger kan tvek-
samheter uppstå och jouraren behöver prata med andra jourare eller få råd 
av det ombud som ansvarar för jouren vid det aktuella jourpasset. 
 

Sammanfattande analys 

Funktioner och roller formade på olika nivåer 
Det framkommer i studien av BRIS stödtelefon att sammanhangen runt om-
kring är flera och att villkoren präglas av dessa. Villkoren och de olika roller-
na formas på olika nivåer. Här indelade efter strukturell, organisatorisk och 
interaktionell nivå. 

 
Strukturell nivå 
Att BRIS är en ideell verksamhet har betydelse för hur verksamheten inom 
stödtelefonen kan organiseras. Den största skillnaden gentemot offentlig 
social barnavård är att det framförallt är barnen själva som kontaktar Bar-
nens Hjälptelefon. Barn och unga har alltså gjort ett eget val att berätta om 
en situation för en vuxen. De anställda anser själva att stödtelefonen funge-
rar som ett komplement till andra samhällsinstanser och som en informat-
ions- och kunskapskälla som ligger till grund för organisationens utåtriktade 
arbete. Även om en dimension är att verksamheten är ett komplement till 
ordinarie verksamheter, så är den även betraktas som jämbördig med andra 
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samhälleliga instanser som vänder sig till barn och ungdomar (jfr Börjeson, 
2008). BRIS roll inom kunskapsfältet om utsatta barn är därmed att be-
trakta som betydande.  
 
Organisatorisk nivå 
Styrningen inom BRIS sker via styrelse och riksförbund. Den organisering av 
lokal som sker i olika riksförbund ser olika ut under den här tidsperioden. 
Ombuden fungerade som ”spindlar i nätet” mellan arbetet med att få in eko-
nomiska anslag och att sköta alla sysslor kring jourverksamheten. Stödtele-
fonen Barnens Hjälptelefon anses av ombuden ha en grundläggande funkt-
ion inom BRIS, varför en stor del av verksamheten organiseras med ut-
gångspunkt från den.  

Flera medarbetare pratar om en levande BRIS-anda, vilken beskrivs som 
den förståelse och trygghet som uppstår bland jourare som verkar för ge-
mensam sak. Flera menar att det finns ett stort värde i att tillhöra en grupp 
av människor som har liknande åsikter om de frågor man själv tycker är 
betydelsefulla. Verksamheten inom Barnens Hjälptelefon bygger på denna 
upplevda förtrolighet. Förutom den etiska hållning som finns inom BRIS så 
vet barn som ringer om att de har rätt att vara anonyma och att samtalet så 
att säga förblir ”osynligt” för den egna familjen eller andra som man inte vill 
delge denna kontakt. Barnet kan välja att lägga på när det inte vill prata 
längre och kan också berätta exakt så mycket som hon eller han vill. I den 
situationen har barnet ett aktivt aktörskap och kan agera med utgångspunkt 
från egen vilja. Samtidigt styrs barn givetvis av positionella aspekter så som 
den vuxnas telefonvana och sätt att förhålla sig och agera under telefonsam-
talet. Telefonsamtalet utgörs dels av ett spontant samspel i och med att det 
inte går att förutspå vem som ringer, men är dels även reglerat av de yttre 
ramar och omständigheter som finns för Barnens Hjälptelefon (jfr Johans-
son, 2006). Förtroligheten är avgränsat till det sammanhang där telefonsam-
talen äger rum och är inte reglerat av myndighetsansvar eller andra typer av 
uppföljande ansvar.  

 
 
 

Funktion på en interaktionell nivå 
På en relationell och en upplevelsenivå direkt under enskilda samtal har 
stödtelefonen en rad olika funktioner. Dessa funktioner har tematiserats 
som:  
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- Test- och övningsinstitut; det är möjligt för barn och ungdomar 
att både skoja och överdriva i samtalet med BRIS eller att i telefon-
samtalet pröva på att uttrycka sig. 

- Bekräftare; barn har rätt att själva definiera sin situation och bli 
bekräftade genom acceptans och respekt. 

- Avlastningsplats; i stödtelefonen ska det finnas plats för barns och 
ungdomars emotioner, vilket innebär att jourarnas funktion är att 
härbärgera dessa olika uttryck. 

- Bollplank; stödtelefonen erbjuder möjligheten att uttrycka sig och 
att resonera tillsammans med en vuxen. 

- Livlina och ställföreträdande hopp; via dessa funktioner ses 
stödtelefonen som en livräddade i nöden för barn som far illa, och 
att ingjuta hopp så att de kan få hjälp och orka kämpa vidare.  

 
Synsätten om stödtelefonens funktion bygger på ombudens självförståelse av 
verksamheten. Det är på det här sättet, i dessa funktioner, som man vill vara 
ett komplement till annan offentlig verksamhet. Verksamheten inom Bar-
nens Hjälptelefon bygger till stor del på denna självförståelse, att finnas till-
gänglig och närvarande på ett sätt som man inte anser finns inom andra 
stödsystem för barn. Denna hållning bygger på erfarenheter från stödtelefo-
nen, vilket innebär att det är i interaktionen mellan barn och jourare som 
funktionerna skapas. Detta vittnar jourarna om när de betraktar sin roll 
gentemot barnen, det vill säga att de genom en interaktion i telefonen vill ge 
av sig själva. Att vara ett ”lyssnande öra” är något som ger mycket tillbaka de 
gånger jouraren upplever att det uppstår en ömsesidighet i samtalet och får 
respons på att man nått fram till barnet. För att jourarna ska klara av sin 
funktion så krävs möjligheten att själv få möjlighet till handledning och re-
flektionsmöjligheter och även ibland ha möjligheten att lämna över ett sam-
tal till ett ombud om uppgiften i ett enskilt samtal blir för svårt att hantera. 
Jourarna ges en viss utbildning som skolar in dem i en BRIS-anda som före-
språkar barns rätt att komma till tals och bli lyssnade på. 

På en interaktionell nivå har både stödtelefonen och de jourare som be-
mannar den således synliga funktioner. Däremot är funktionen som inform-
ations- och kunskapskälla inte lika framträdande för jourarna, trots att deras 
interaktion med enskilda barn blir styrande för de problemkategoriseringar 
som görs. 

Barnperspektivet – ett aktivt lyssnande 
Det barnperspektiv som beskrivs utgår från barn som handlande subjekt, 
redo att interagera med anonyma vuxna i stödtelefonen. Samtidigt pågick 
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under slutet av förra seklet en diskussion om innebörden av begreppet. I de 
intervjuer som gjordes då framkom en viss självkritik och en kritisk diskuss-
ion om hur det som verksamhet är möjligt att leva upp till intentionerna om 
att ha ett levande barnperspektiv. I det praktiska arbetet framhölls framför-
allt lyssnande, både hos ombud och hos jourare som den allra viktigaste 
aspekten för att kunna fånga upp sådant som enskilda barn förmedlar på ett 
bra sätt. Att lyssna framhålls som oerhört viktigt utifrån ett barndomssocio-
logiskt perspektiv (t.ex. Eriksson & Näsman, 2008). Medarbetarna i BRIS 
berättar dels om barnets eget perspektiv, dels om ett barnperspektiv med 
barns bästa i fokus. Nämligen hur olika politiska beslut påverkar barn och 
vilka konsekvenser det kan få, men också de olika maktaspekter som finns 
mellan vuxen och barn ifråga om makt och inflytande. På så sätt vill man 
värna en gemensam värdesyn och ett ställningstagande för grundläggande 
värderingar om vad det kan innebär att företräda barns rätt i samhället, vil-
ket finns inskrivet i den egna organisationens namn.  
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* 
 

En kort berättelse 
Det var tidig kväll och telefonerna ringde ideligen till Barnens Hjälptelefon i 
BRIS. Det var svårt för jourarna att hinna med att svara, trots att ett par 
jourare till kallats in för att inte arbetet i jouren skulle störas i onödan av att 
vissa av dem intervjuades för detta forskningsprojekt.  

Under slutet av en intervju med en jourare avbröts både jag och jouraren 
av att dörren distinkt öppnades och att kvällens jouransvarige ombud bråd-
störtat kom in i rummet. Ombudet sa att ett akut läge uppstått och att ambu-
lans måste tillkallas via telefonen inifrån det rum där vi satt. Larmcentralen 
ringdes upp omedelbart. I andra änden av telefonen fanns en skakig tonårs-
flicka som ringt in på en av BRIS jourlinjer och berättat att hon svalt en näve 
tabletter i syfte att begå självmord. Flickan hade svårt att prata, men sludd-
rade till en början fram att hon ville vara anonym och att hon inte ville ha 
hjälp; att det inte var någon idé. Hon mådde uppenbart mycket dåligt och 
höll på att segna ner i den telefonkiosk hon ringde från. ”Hon har gett upp”, 
sa någon.  

Ombudet hade efter mycket möda fått fram att flickan befann sig i en tele-
fonkiosk på en central plats i Stockholm. I en telefon pratade ombudet med 
flickan och försökte stödjande, nästan bedjande, få henne att mer exakt be-
skriva var hon fanns, samtidigt som han berättade att ambulans tillkallats. 
Det var inte lätt att hålla henne vaken. I den andra telefonen på BRIS hade 
en annan jourare kontakt med personal vid larmcentralen. Jag som var där i 
rollen som intervjuare behövde nu istället ikläda mig en roll som förmedlare 
av information mellan dessa personer som satt vid varsin telefon i den akuta 
situation som uppstått. Jag sprang emellan och informerade om vad som 
hände vid den andra telefonen. Det var tacksamt att kunna bidra med något 
litet när en tonårsflickas liv stod på spel. 

Plötsligt hörde ombudet ambulanssirener från sin lur och förstod att am-
bulansen kommit fram till flickan, som efterhand alltmer bett om hjälp. Hon 
ville leva trots allt. Telefonluren åkte på och via den andra telefonen kom 
information från larmcentralen om att flickan försökt ta sig därifrån, men att 
ambulanspersonalen lyckats ta sig fram till henne. Efteråt infann sig en tur-
bulent känsla av både rädsla och lättnad; det allvarsamma, akuta och sköra. 

 
 

* 
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Vad har berättelsen att bidra med? 
Den korta berättelse som jag beskriver här innan var en händelse som berör-
de alla som var i BRIS lokaler denna kväll. Jourarna pratade med varandra 
och med ombudet, som förhöll sig märkligt lugn, i förhållande till omstän-
digheterna. Jouraren som jag intervjuat påpekade till mig att intervjun inte 
var klar, så vi satte oss ner och slutförde den. Nästan som om ingenting sär-
skilt hänt.  

Orsaken till att berättelsen återgivits här är för att jag själv funderat kring 
den och vilken betydelse sådana här händelser får för de bilder av barn och 
ungdomar som konstrueras inom BRIS. Händelsen illustrerar på ett mycket 
påtagligt sätt de förhållanden som kan råda under ett jourpass. Den illustre-
rar också den beredskap som finns för att någonting allvarligt kan hända 
medan ett jourpass pågår. Samtliga personer som blivit vittne till händelse-
förloppet jobbade på och svarade på nya samtal från barn som ringde, trots 
att de var känslomässigt berörda.  

Jag, som kom utifrån i rollen som intervjuare, var möjligen den person 
som hade mest skakiga ben. Kanske beroende på att jag var den som varit 
minst beredd? Även om händelsen berörde mig djupt och satte igång frågor 
om hur det gått för flickan som ringt, så var det först långt senare, som jag 
insåg betydelsen av denna, och liknande händelser, i stödtelefonen, och de-
ras betydelse för jourarnas syn på verksamheten. Jag anser att berättelsen 
bidrar till en ökad förståelse om den oro och den känslomässiga beredskap 
som ingår i jouruppgiften. Som medarbetare i BRIS är man medveten om att 
barn far illa, och att en del mår så dåligt att försöker begå självmord, eller 
kommer ringa till stödtelefonen för att akut be om hjälp.  
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Kapitel 6 
 

REPRESENTATIONER AV PROBLEM 
 
 

BRIS uttalanden om barns och ungdomars problem sker främst med ut-
gångspunkt från den egna statistiken. I detta kapitel lyfts de mest centrala 
delarna fram från BRIS egen rapportering och statistik från året 1997. Efter 
det presenteras och diskuteras BRIS-ombudens förståelse om barns situat-
ion från samma tid. Representationerna är generella i den meningen att om-
budens uttalanden behandlar barn och ungdomar som kategori i sam-
hället.44 Kapitlets kunskap tjänar som ytterligare en kontext för att förstå 
vilka problembilder, representationer, som man laborerar med under den 
här tiden. 
 

Förkodade problemkategorier 
Under 1997, från det år då BRIS egen statistik är hämtad, laborerade BRIS 
med elva olika problemkategorier plus en extra för övriga saker, vilka jag 
redogjort för i metodkapitlet. Det fanns med andra ord tolv förkodade pro-
blemområden för att registrera, det vill säga företrädesvis kryssa i, vad en-
skilda barn eller ungdomar ringt om. Dessa olika kategorier var: Förhållan-
den och sexualitet, Mobbning, Störda relationer i familjen, Fysisk/psykisk 
misshandel/ vanvård, Kamratproblem, Sexuella övergrepp och ofredanden, 
Övriga ”egna” problem, Identitets och könsutveckling, Missbruk, Vårdnad/ 
umgänge/ skilsmässoproblem, Flykting-/invandrar- & etnisk problematik 
och Det handlade istället om … 
 

BRIS egen statistik 
BRIS egen statistik grundar sig på det formulär som jourmedarbetarna fyller 
i direkt efter varje samtal i stödtelefonen. Det problemområde som statistik-
förs är det problem jouraren valt att benämna huvudsakligt problem. Det var 
med andra ord de som kryssade i formuläret i vilken ordning olika problem 

                                                             
44 Representationer är således de generella bilder som BRIS statistik och BRIS ombud framför om barns och 
ungdomars problem, och inte hur problemen framställs med utgångspunkt från de intervjuer jag gjort.  
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skulle kategoriseras. Organisationen medger att det statistiska underlaget är 
beroende av den uppfattning enskilda jourare får av samtalet. I BRIS rappor-
tering från år 1997 ges en reflektion kring det:  

Att översätta dessa mångbottnade samtal till ren statistik kan ha sina svårig-
heter. BRIS-rapportens statistik grundar sig på vad ’jouraren’, det vill säga 
den ideella medarbetaren som tog emot samtalet, bedömde som det huvud-
sakliga problemet (BRIS, 1998. s. 5).  

Under 1997 statistikfördes sammanlagt 10 345 samtal till Barnens Hjälptele-
fon (BRIS, 1998). I BRIS statistiska material framgår att nästan tre av fyra 
samtal till Barnens Hjälptelefon handlar om flickor. Med andra ord innebär 
det att de barn och ungdomar BRIS uttalar sig om till 74 % är flickor.45 Ål-
dersfördelningen vid samtal är något BRIS registrerar och därmed för sta-
tistik över: 

 
 

 

Diagram 1. Barnens ålder vid barnsamtal (n=9 237). (BRIS, 1998.s .11) 

De flesta som ringer Barnens Hjälptelefon under 1997 är mellan 13-14 år. Det 
är en siffra BRIS känner igen från år till år. Varje jourare fyller även i unge-

                                                             
45 På ett ställe i BRIS-rapporten för 1997 (1998) nämner man siffran tre fjärdedelar och på en annan 74 %, 
varför detta får betraktas som ungefärliga uppgifter. Under år 2000 var det 71 % av samtalen som handlade 
om flickor (BRIS, 2001). Under 2003 var det också endast en fjärdedel av samtalen som handlade om pojkar 
(BRIS, 2004). 
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färlig samtalslängd i formuläret, och från det underlaget visar det sig att 
medelsamtalstiden per samtal knappt är 12 minuter. Här redovisar BRIS 
vissa könsskillnader, nämligen att flickor i genomsnitt pratar längre än vad 
pojkar gör. Medan flickorna i genomsnitt pratar i 12,5 minuter, pratar poj-
karna i 10 minuter. Ålder menar man har betydelse för samtalets längd, vil-
ket även relateras till samtalets innehåll; att ju äldre man är desto större 
problem tycks barnet ha, som fordrar längre samtalstid:  

Samtalen till BRIS blir för varje år längre och mer komplicerade och detta 
gäller främst de äldre ungdomarna, som har en nästan dubbelt så lång sam-
talslängd jämfört med de yngsta barnen.(BRIS, 1998. s. 11).  

Medelsamtalstiden för de äldsta ungdomarna är 18.1 minuter och för de 
yngsta barnen 9,7 minuter. Ungdomar pratar med andra ord nästan 
dubbelt så länge i stödtelefonen som vad mindre barn gör. Enligt BRIS-
rapporten för 1997 handlar samtalen från barn och ungdomar i första 
hand om sådant jourarna kategoriserat under området ’förhållanden och 
sexualitet’. Mobbning har länge varit det största området, men hamnar 
detta år på andra plats i statistiken.46 Kategoriserade problemområden i 
samtal till BRIS från barn och ungdomar ser under 1997 ut enligt föl-
jande: 

 
Diagram 2. Problemområden vid barnsamtal (n = 10 225). (BRIS, 1998. s. 5) 

                                                             
46 2003 hade området mobbning hamnat på första plats med 18 % av de sammanlagda samtalen till Barnens 
Hjälptelefon. 
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Kategorierna i diagram 2 motsvarar inte de problemområden som angetts i 
samtalsformuläret. Problemområdena ”Flykting-/invandrar- & etnisk pro-
blematik” och ”Det handlade istället om …” presenteras inte. Problem som 
handlar om dessa områden ingår istället i kategorin ”Annat & övrigt”, som är 
en stor kategori med allehanda problemkategorier.  

BRIS skriver med utgångspunkt från sammanställningarna från samtals-
formulären att det är svår utsatthet som dominerar statistiken:  

Svår utsatthet av mobbning, fysisk misshandel och sexuella övergrepp är 
fortfarande bland de vanligaste orsakerna till att ringa BRIS. (BRIS, 1998. s. 
5).  

I materialet har man sett att det är flera samtal inom temat förhållanden och 
sexualitet som under 1997 handlat om övergreppssituationer och gränser 
kring den egna kroppen. En bidragande orsak till allt fler frågor om kropp 
och sexualitet menar man är skeva bilder i reklam och media, som unga in-
divider får svårt att hantera. I problemområdet ryms även olika kriser och 
kärleksfunderingar. 

Under 1997 kartlade BRIS uppgifter om mobbarna, det vill säga de som 
kallas ”förövare” (BRIS, 1998). Det man kom fram till är att det i 73 % av 
fallen är klasskamrater som mobbar. I 13 % är mobbaren någon annan 
jämnårig och i 4 % av fallen är det en lärare från skolan som mobbar barnet. 
Enligt de egna uppgifterna är det både pojkar och flickor som mobbar, även 
om pojkarna gör det i högre utsträckning. Det är vanligt med mobbning i 
grupp där både flickor och pojkar förekommer. 

Inom området störda relationer finns sådant som ofta har att göra med 
svårigheter inom familjen. BRIS egen beskrivning av föräldrars oförmåga att 
se till sina barns bästa är dramatisk:  

Inom detta problemområde ryms ofta djupa och mycket svårlösta konflikter 
inom familjen, som inte har att göra med normal frigörelse. Istället dras t.ex. 
barnen in i en söndring mellan föräldrarna och hamnar därmed i tärande lo-
jalitetskonflikter. Störda relationer handlar ofta om att föräldrar utnyttjar att 
deras barn är beroende av dem (BRIS, 1998. s. 7). 

Det är minst 90 % av samtalen som kategoriseras inom problemkategorin 
fysisk och psykisk misshandel som handlar om fysisk misshandel. Medan 
knappt övriga 10 % av samtalen inom den kategorin innefattar psykisk miss-
handel och vanvård. I BRIS rapportering framhålls att organisationen under 
alla år haft ett tydligt antivåldsbudskap, vilket man menar kan vara orsaken 
till att BRIS medarbetare är särskilt lyhörda även för det våld som inte syns i 
statistiken. I rapporteringen framhålls att det inte är ovanligt att telefonsam-
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tal som statistikförts inom andra problemområden också handlar om miss-
handel och att siffran i praktiken är betydligt högre än vad diagrammen visar 
(ibid. s. 7). Hur man med säkerhet kan veta att just fysisk misshandel är 
ännu vanligare, är däremot ingenting som framkommer i rapporten.  

 
 
Diagram 3. Förövare vid barnsamtal om misshandel etc (n = 919) (BRIS, 1998.s. 7) 

 

1997 var det andra året i rad som BRIS ville försöka kartlägga förövarna vid 
barnmisshandel, vilket man gjorde genom att jourarna fyllde i dessa uppgif-
ter, i vad mån de framkom, i samtalsformuläret. I den samlade statistiken 
om vem eller vilka barnen uppger som förövare vid barnmisshandel framgår 
att 78 % är av manligt kön, och att det framförallt är den egna pappan som 
slår. I 76 % av fallen uppges det vara en förälder som slår. 37 % uppges vara 
av kvinnligt kön, och vid 15 % återfinns förövare av båda könen. Statistiken 
om kvinnliga förövare är rätt snårig att utläsa av de olika procenttalen. Det 
enda som framgår mycket klart är att fadern i hög grad står för en stor del av 
våldet. Med enkel matematik säger siffrorna att i 22% av fallen är det en 
ensam kvinna/flicka som slår, och att staplarna pekar mot att 18-19 % av 
dessa är mödrar. Vilken funktion eller ålder övriga förövare har i relation till 
kön går inte att utläsa, liksom inte mot vem våldet riktas. I BRIS-rapporten 
för 1997 framhåller BRIS i fet stil att man med statistiken nyanserar bilden 
av förövaren:  

Samtalen till Barnens Hjälptelefon ger […] en mer komplex bild av förövarna 
än att det bara är mannen/fadern som slår. (BRIS, 1998. s. 8).  
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Parallellt framhåller man med hjälp av den egna statistiken att pojkar och 
män står för den största andelen av misshandel. Samtidigt som verksamhet-
en väljer att understryka det nämns även att både alkohol och kvinnomiss-
handel är inslag som sätter vissa spår i statistiken. Barns vittnesmål om egna 
upplevelser av våld i hemmet är inget som framvisas. Statistik om förövare 
presenteras i ett diagram om vilka som är gärningsmän vid sexuella över-
grepp och ofredanden: 

 

 
 
Diagram 4. Förövare vid barnsamtal om sexuella övergrepp etc (n = 728). (BRIS, 1998. s. 9) 

I 23 % av fallen som registrerats uppges barnets egen pappa vara förövaren. 
Lärare och övrig skolpersonal finns registrerade i 16 % av samtalen. Mam-
man har man av någon anledning valt att presentera i stapeln ’annan vuxen i 
familjen’, men totalt utgör modern 5 % av gärningsmannastatistiken. Vad i 
statistiken som kodats som sexuella övergrepp respektive sexuella kränk-
ningar framgår inte. I 88 % av samtalen uppges förövaren vid sexuella över-
grepp och ofredanden vara en person av manligt kön (BRIS, 1998. s. 9).  

En annan aspekt som redovisas i könsvariabler är vilka förkodade pro-
blemområden som får flest påringningar från flickor respektive pojkar. 
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Diagram 5. Kategoriserade problemområden i relation till kön. (n = 3 452; 3945 respektive 1 788). (BRIS, 
1998. s. 12). 

Enligt BRIS ringer flickor och pojkar till stor del om likartade problem, men 
när det gäller mobbning och misshandel är frekvensen med samtal från poj-
kar något högre. Samtalen från flickor tar oftare upp störda relationer, sexu-
ella övergrepp och ofredanden, övriga så kallade egna problem och kamrat-
problem. 

Förutom att kön har viss inverkan på vad barnet ringer om (hur samtalet 
kategoriseras), har även ålder viss betydelse, vilket redovisas i diagram 6: 
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Diagram 6. Skillnader för vissa problemområden mellan åldersgrupper (n = 3 451, 3 945 respektive 1 788). 

Sammanfattningsvis kan sägas att ju yngre barnet är, desto större är risken 
att samtalet handlar om mobbning. Statistiken visar att ju äldre barnet är 
som ringer, desto mer ovanligt är det att det ringer om mobbning och kam-
ratproblem. Små barn, upp till 12 år, ringer i cirka 14 % av fallen för att be-
rätta om fysisk och psykisk misshandel. Ett område som berör tonåringar 
från 13 år och uppåt allra mest är förhållanden och sexualitet. Tretton- till 
femtonåringarna är de som i flest fall berättar om sexuella övergrepp. 

I statistikformuläret har jourarna kryssat i inom vilken miljö problemet 
finns, dessa problemmiljöer fördelar sig enligt nästföljande diagram: 
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Diagram 7. Hur barnsamtalen fördelar sig på olika problemmiljöer (n = 9 193) 

BRIS beskriver det man 1997 kallat för ”eget” område, och som är det om-
råde som flest samtal kategoriserats in under: ”Det betyder att problemen 
inte är knutna till någon särskild miljö eller att de mer finns i ’den inre mil-
jön’, d.v.s. hos barnet eller ungdomen själv. ’Egna’ problem, som t.ex. frågor 
som berör förhållanden och sexualitet tenderar att öka med åldern.” (BRIS, 
1998. s. 13). Den vanligaste fysiska problemmiljön är inom den egna famil-
jen. Inom hemmiljön noteras särskilt styvfamiljen och familj med ensamstå-
ende far som överrepresenterade i statistiken:  

när det gäller barn och ungdomar som bor i styvfamilj eller med en ensam-
stående far, handlar tre av fyra samtal om problem inom familjen. Vidare 
kan man för samtal om barn som bor med en ensamstående far se en klar 
överrepresentation när det gäller fysisk misshandel. När det gäller barn i 
styvfamiljen handlar samtalen särskilt ofta om sexuella övergrepp. (ibid. s. 
13). 

Inom skolan dominerar mobbningsproblem följt av kamratproblem. Det 
sistnämnda är också något som kategoriserats under fritiden. Förhållanden 
och sexualitet är också ett område som dominerar under fritiden. BRIS 
framhåller att BRIS statistik för 1997 skiljer sig något från offentlig statistik 
över riksgenomsnittet när det gäller familjebilder, det vill säga familjens 
sammansättning. Även om det förhåller sig så är det ändå en övervägande 
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del av barnen och ungdomarna, 54 %, som bor med sina båda biologiska 
föräldrar: 

Diagram 8. Barnens familjemönster vid barnsamtal (n = 5 996) 

Under 1997 var det en femtedel av barnen som levde med en ensamstående 
mamma. I statistiken framkommer inte om kategorin delad vård avser delad 
vårdnad eller om det handlar om delat boende. Under 1997 ökade samtalen 
från barn i styvfamiljer. Det var i två tredjedelar av samtalen under 1997 som 
jouraren hänvisade vidare till någon person eller instans: 
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Diagram 9. Till person eller instans som jourare hänvisar enskilda barn att ta kontakt med.  

Ett faktiskt problemområde är skolan och dit är det också vanligast att bli 
hänvisad till skolsköterskan eller annan person på den skola barnet går. Att 
bli hänvisad att prata med en vuxen inom familjen är det näst vanligaste och 
sedan en kompis eller pojk- respektive flickvän. Först därefter hänvisar man 
till instanser som ungdomsmottagning, socialtjänst och sjukvård.  

 

Ombudens bilder av barns och ungas situation 
I detta avsnitt är det ombuden som ger sina versioner på hur de anser att 
barn och ungdomar har det under 1996-97. Ombudens utsagor är hämtade 
från de intervjuer som gjordes med dem utifrån två öppna frågor om hur de 
ville kommentera den kraftiga ökningen av barnsamtal som ägt rum de sen-
aste åren och vilken bild man ville ge av hur barn hade det (generella upp-
fattningar, d.v.s. inte med utgångspunkt från specifika samtal).47 Texten är 
bearbetningar från tidigare publicerad text (Hyvönen & Olofsson, 1998). 

Ombudens generella omdömen är givetvis inte generella i den meningen 
att samtliga ombud skulle tycka likadant. Ombudens syn på barns och ungas 
situation skiljer sig åt i flera avseenden. Medan några jourare har tydliga 
perspektivval som grund för sina åsikter är andra mer försiktiga med att 
uttrycka bestämda åsikter. Jag bedömer att mitt material ger vid handen att 

                                                             
47 Bilaga 1. 
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ombuden representerar de synsätt som präglar arbetet i stödtelefonen under 
den här tiden.  

En marginaliserad subkultur i ett barnfientligt samhälle 
Ett av ombudet anser att Barnens Hjälptelefonen kan liknas vid en barome-
ter på hur det är ställt med barn och unga i Sverige. Barometern tycker hon 
visar att barn och unga som grupp har blivit en subkultur i samhället:  

Förr pratade man om punkare som subkulturer eller små grupper. Idag är 
barnen subkultur i samhället. Vi är hänsynslösa mot dem; vi skär ner på da-
gis, föräldrar mår dåligt för att de inte har jobb eller så mår de dåligt för att 
de jobbar för mycket. På något sätt blir barn slagträn för all vuxenproblema-
tik idag. 

Samtidigt som ombudet menar att barn fått en större medvetenhet om sina 
rättigheter och vet mer om hur de kan få hjälp när de blir illa hanterade, 
beskriver hon det samtida Sverige som ett närmast barnfientligt samhälle. 
Det har blivit hårdare och kallare gentemot barn. Hon talar om ett inhumant 
samhälle som blir tydliggjort genom den ilska och frustration hon möter i 
Barnens Hjälptelefon:  

Jag tycker det syns tydligt på barntelefonen faktiskt. Oavsett om det är ett 
konkret problem eller det bara är att få ringa in ilska. Jag tänker låna ett ut-
tryck jag hörde på radion igår, att vi på något sätt håller på och bidrar till att 
skapa en förlorad generation. Lite så är det, barnen växer upp och det är så 
rotlöst och det finns inga ... finns inga vuxna. 

Ombudet hänvisar ofta till erfarenheter och intryck från jourtelefonen i de 
åsikter hon för fram kring frågan. Det kanske mest karaktäristiska i hennes 
bild är att den blir målad med relativt breda penseldrag och att den framstäl-
ler barn och unga som offer för olika samhällskrafter. Det är ett perspektiv 
varigenom barn ses som en marginaliserad grupp, placerade i ett samhälle-
ligt utanförskap och som beskrivs i termer av en ”subkultur” som löper ris-
ken att bli "en förlorad generation". Barnen beskrivs också som offer för, 
eller slagträn i, de vuxnas problematik. I deras ilska mot vuxenvärlden, som 
kanaliseras via Barnens Hjälptelefon, uppenbaras inte bara vuxenvärldens 
problem, utan även vuxnas brist på respekt för barn. Mot bakgrund av detta 
perspektiv anser ombudet att det går att förstå barn och ungdomar som: 
”ringer in och gapar och skriker och är arga. För varför ska de bemöta 
vuxna med respekt när de själva inte blir bemötta med respekt?” 
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Medvetna barn med sönderstressade föräldrar 
Ett annat ombud med lång erfarenhet av BRIS-arbete tycker att hennes egen 
känsla av barns generella utsatthet förstärkts med åren: 

Jag tycker att barn är oerhört utsatta, alltså det förstärks bara år från år. De 
är så oerhört utlämnade till vuxna som finns i deras närhet och även i perife-
rin. Vi vuxna har ju barnens väl och ve och liv i vår hand och har en oerhörd 
makt att styra den här lilla individen precis dit jag vill. Den känslan av att 
man är så oerhört utelämnad till de vuxnas väl och ve, den tycker jag för-
stärks för mig, mer och mer. Ju mer erfaren jag blir av att lyssna på barn, 
desto mer hör jag det. 

Ombudet markerar tydligt att hon anser att den kraftiga ökningen av samtal 
till jourtelefonen inte nödvändigtvis avspeglar ökade problem eller ett större 
behov av vuxenkontakt. Däremot kan det handla om andra slags problem 
och behov hos barn idag. Men den stora skillnaden, anser hon, är att barn 
och ungdomar är mer medvetna om sina rättigheter och att de vet om att det 
finns ett sådant ställe som BRIS dit man kan ringa. Hon påpekar också att 
det är viktigt att fundera över om det är så att BRIS, genom sitt sätt att lan-
sera sig utåt, medverkar till att skapa en "problemtyngd bild" kring barn; har 
du problem, så ring BRIS! Slagen, rädd? Ring BRIS. 

Hon pekar på det glapp som hon tycker finns mellan å ena sidan en mer 
ytlig aspekt av barns rätt – barns rätt i princip – och vetskapen eller känslan 
av att kunna använda sig av sin rätt i en konkret situation, i skolan eller 
gentemot föräldrarna:  

De vet att de har rätt att gå i skolan och att man inte får utnyttjas i arbetslivet 
och att man inte får flytta hemifrån förrän mamma och pappa säger att det är 
okej och förrän man är arton år. Det är det där ytliga, Men sedan, när man 
bryter ner det till mig – jag som person – så tror jag att barn vet väldigt lite 
om vad man får göra och inte göra i förhållande till sina föräldrar och till 
skolan. Man behöver inte ta emot stryk, men gäller det mig? Nu? Här? 
Hemma? Där tycker jag det är ett himla glapp. 

Den utsatthet hos barn som ombudet talar om i citatet ovan, kopplar hon till 
den makt som vuxna har över barn: ”Ibland kan jag tycka att jag skulle vilja 
missionera kring vilken oerhört stor roll de vuxna spelar i barnens liv och att 
man som vuxen förstår det. Att man som förälder förstår det.” Med det här 
perspektivet saknas ofta naturliga nätverk kring barn och vuxenvärlden 
präglas av ett tidspusslande, där skuldtyngda, ångestfyllda och sönderstres-
sade föräldrar inte har tid med sina barn. Barnen, som ofta själva är stres-
sade, får bära ett orimligt stort ansvar i de familjer där föräldrarna inte har 
tid och/eller inte orkar vara tillgängliga som föräldrar. Många barn får lära 
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sig att ta hand om sig själva, bli "självförsörjande". Ombudet anser att det är 
de högt uppdrivna kraven från samhället som driver fram pressen kring bar-
nen:  

Det är ju samhällets press på individen som faktiskt ska möta barn - och där 
kommer barnen i kläm hela tiden. Tiden, ångesten hos de vuxna av att jag är 
inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt kompetent för det jag gör. Jag har 
inte tid. Jag orkar inte. 

Det budskap ombudet tror att barn vill ge till sina föräldrar är att de vill ha 
mer tillgång till dem. De vill att mamma och pappa ska vara hemma mer och 
att de ska finnas till hands och ställa upp på sina barn när de har behov av 
dem.  

Nyckelbarn utan nyckel 
Ett ombud som funnits med länge i BRIS poängterar bland annat att samta-
len till organisationen inte bara ökat över tid utan att de också har fått en 
förändrad karaktär. Enligt ombudet är det viktigt att se de förändrade be-
grepp vi rör oss med idag jämfört med för bara ett par decennier sedan. Inte 
minst när det gäller barn som far illa. Tidigare var problemområdena främst 
fysiska och i viss mån psykiska övergrepp och så småningom sexuella över-
grepp. Idag har det vidgats till att innefatta mobbning, kamratproblem, re-
lationer, tonårskonflikter och så vidare.  

När ombudet, som hon själv säger, "läser av" Barnens Hjälptelefon, anser 
hon att det framträder tydliga tecken på att barns situation har förändrats 
och i vissa väsentliga avseenden försämrats. Hon tycker sig bland annat se 
att många familjer fått det sämre och att neddragningarna i skolan och på 
fritids lyser igenom i barnsamtalen:  

Idag är det faktiskt så att är du tio år så ska du, tycker man i Sverige, klara 
dig själv. Du behöver ingen tillsyn. Och sedan finns det föräldrar som inte 
tycker att du behöver nyckel heller. Du kan vara ute och leka. Och de som har 
klarat sig på gränsen förut, de klarar sig inte idag. 

Det bekymmer som tornar upp sig i denna bild av hur situationen för allt fler 
barn ser ut idag kan sammanfattas på följande sätt: ”Många barn blir läm-
nade utan tillsyn, vind för våg, och ’nyckelbarnen’ har inte alla gånger ens 
någon nyckel längre.” Hon hänvisar till hur biblioteken börjat klaga för att de 
får allt fler barn som kommer och sätter sig där efter skolan. Barnen berättar 
att de inte har någon att gå till, de har ingen nyckel hem och mamma kom-
mer inte hem förrän klockan sex. Hon hävdar vidare att vissa föräldrar väljer 
bort barnomsorg och fritids, främst för att de inte har råd, och att man inte 
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känner varandra i bostadsområdet och heller inte andra barns föräldrar i 
klassen. Det innebär att man inte kan hjälpas åt med omsorgen om barnen. 
Man blir väldigt anonym säger ombudet och tillägger: ”Sedan är det också 
det att man inte vill erkänna att man har det så illa som man har det.” 

Ombudet undrar om det kan vara så att både föräldrarna och barnen 
skäms över att ha dålig ekonomi, att vara anonym och isolerad och att menar 
att man riskerar hamna i ett läge när man försöker dölja situationen istället 
för att försöka bryta sig ur den. Hon bekymrar sig över den ensamhet som 
barn uttrycker:  

Det är det barn säger, de är ensamma, de har ingen att prata med. Så säger 
du åt dem att räkna upp vilka vuxna de känner, jag menar, man blir ledsen 
när man hör det. 

I ombudets dystra scenario går det inte att sitta och vänta och tro att den här 
problematiken går att ta tag i om tio eller femton år: ”Det kommer att handla 
om två, tre år. Det är jag övertygad om. Det kommer att gå snabbt och vi 
förlorar massor av barn och ungdomar.” 

Modiga och bra på att formulera sig 
Detta ombud inleder sitt svar på frågan hur hon tycker att barn har det idag 
med att säga att barn alltid har det dåligt. Men ganska snart kommer hon in 
på ett annat spår, ett spår som ger hennes bild en betydligt mer positiv ka-
raktär än de flesta övrigas:  

Jag tycker att det är fantastiskt att det finns så många som är så modiga att 
de vågar ringa, det måste jag säga. Att de för det första vågar ta steget och 
sedan prata om det som är jobbigt, för det kan ju inte ens en gång vuxna 
ibland. Det tycker jag är ... det gör ett väldigt starkt intryck på mig. Och hur 
de kan formulera sig ibland. Ja, jag tycker det är helt otroligt. 

Visst får BRIS mängder av signaler om hur illa ställt det är för många barn 
och mer allmänt anser ombudet, som sagt, att barn alltid har det dåligt. Det 
hon framför allt väljer att ta fasta på handlar inte om den mörka problembil-
den utan snarare om det mod och den styrka som finns hos de barn som 
vågar berätta om hur de har det liksom om den förmåga barn har när det 
gäller att formulera sig. Ombudet är ganska kritiskt till den bild som hon 
tycker att BRIS dras med från sin tidigare historia. Det är en bild som inte 
avspeglar dagens verklighet:  

Det ligger kvar alldeles för mycket att det handlar om förskolebarn och nal-
lebjörnar och gullegull ... men det är ju inte dagens verklighet. Ja, de barnen 
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blir också utsatta, men de andra blir det med, de som kallas ungdomar och 
tonåringar. Det tycker jag är en klar eftersatt grupp från BRIS – medvetet. 

Utsatt föräldraskap medför utsatt barndom 
Ombudet beskriver ganska ingående hur hon tänker kring de olika samtal 
som kommer via Barnens Hjälptelefon. Hon är bekymrad över att barn 
"prackas på" så många olika bilder av hur man ska vara, hur man ska se ut 
och hur man ska klä sig. Hon ser många av samtalen till BRIS som tecken på 
att barn inte orkar med detta ”inferno”. Föräldrarna, å sin sida, utsätts för 
krav och påbud om hur man ska vara en bra förälder och dagispersonal och 
skolan vet bäst hur man ska ta hand om och fostra barn. Omsorgen om barn 
har professionaliserats väldigt långt och hon tror att det medverkar till att 
skapa ett glapp mellan barn och föräldrar, vilket nöter på ”kontaktytorna” 
dem emellan: 

... till slut tror jag man som förälder blir lite spak på det här. Så köper man 
det och sedan tappar man en del av sin egen föräldraauktoritet mot sina egna 
barn. 

I likhet med flera av de andra ombuden påtalas vuxnas bristande ork 
och/eller tid och deras upptagenhet och krav på sig själva att vara duktiga, 
som ett stort bekymmer. Visst kan det finnas vuxna runt många barn och 
ungdomar, men det är ingen som orkar lyssna och ingen som orkar engagera 
sig i dem. I skolan, den värld som barnen rör sig mest i – förutom familjen – 
sker inga riktiga möten, säger ombudet. Skolan förmår inte leva upp till det 
engagemang man kanske skulle vilja ha i barnen. Man orkar inte, man väljer 
bort det för alla andra pålagor man har. Ombudet tycker att mycket av det 
hon får höra av de barn och unga som ringer till BRIS handlar om bekräftel-
ser på ensamhet och utsatthet: ”Nästan varenda samtal vi får, typ det här ... 
nej, de bryr sig inte. Varför bryr de sig inte fastän de ser vad de gör med 
mig?” 

De grundelement som avtecknar sig i detta ombuds bild utgörs av att ett 
utsatt föräldraskap medför en utsatt barndom. Här avtecknas ett familjeliv 
urholkat på vardagsrelationer, en oförmögen och kraftlös skola och ett sam-
hälle där många ungdomar upplever att det inte finns någon plats för dem. 
Hon riktar skarp kritik mot beslutsfattare och makthavare som enligt hennes 
mening värderar pengar och ekonomi betydligt högre än barn:  

Vi vet då att hela gänget av beslutsfattare och makthavare; de värderar inte 
barnet för det, vi som barnarbetare, tycker att man ska vara. De perspektiven 
finns inte där.  
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Framtiden då, ser hon något ljus i mörkret? Ombudet är inte helt säkert: 

Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror kanske att någonstans så finns det. Nu är vi ju 
nere här och ligger och tycker att det kan ju inte bli jävligare egentligen, det 
här med nedskärningar och så vidare. Och ur det här kunde ju kanske 
någonting gott komma, med kloka tankar och kloka beslut. Men det är klart 
att det tar säkert lång tid innan vi kommer dit. 

Brist på räckvidd till dem som har det sämst  
Detta ombud berättar om sitt tidigare arbete inom den offentliga sektorn och 
sin upplevelse av hur det, alltsedan mitten av åttiotalet, konsekvent skurits 
ner på resurserna i samhället:  

Man har successivt skurit ner på barns hjälpmöjligheter, på det som vi egent-
ligen med rätta kunde yvas över inför omvärlden. Det här är vi bra på, vi tar 
hand om människor och vi är duktiga. Det är vi inte riktigt längre. 

Internationellt sett har svenska barn det väldigt bra, framför allt materiellt, 
påpekar ombudet. Däremot har konsekventa nedskärningar inom den of-
fentliga sektorn urholkat välfärden för barnen, inte för de resursrika men för 
dem som har det sämst, de har fått det ännu sämre. De allra mest socialt 
utsatta barnen ringer inte till BRIS tror ombudet. Dessa barn, vilka detta 
ombud kallar för ”ungar utan kärna”, har ingenstans att ta vägen. De bara 
lider. Så småningom hamnar de i missbruk, kriminalitet eller tar livet av sig. 
De barnen når man inte, påpekar hon.  

Ombudet återkommer flera gånger till hur viktigt det är att se barns och 
ungdomars situation i ett samhälleligt och politiskt perspektiv och att man 
måste skapa sig en bild av människors totala livssituation för att kunna för-
stå. Det finns en risk att man nöjer sig med att enbart se och prata om sym-
tom utan att se sammanhanget:  

Det är många människor som slår sina ungar, Javisst! Men om vi ser det i ett 
sammanhang: hur kommer det sig? Kan vi se att det finns orsaker till att li-
vet är så här för de här ungarna? Då kan man naturligtvis se det. Sedan ger 
inte arbetslöshet och elände farsor och morsor rätt att slå sina ungar, det är 
ju inte det jag menar. Men för förståelsen så tror jag att det är viktigt. Där 
kan jag sakna det här ... att BRIS inte bara pratar om symtom utan också 
kunde gå in och se: ’vad speglar det här?’ 
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Sammanfattande analys 
BRIS egen offentliga dokumentation för året 1997 (BRIS, 1998) ger en grund 
för att öka kunskapen om vilka problembilder, representationer, som för-
medlas från organisationen. Information som noterats i samtalsformulär i 
anslutning till samtal i stödtelefonen framträder i statistiksammanställning-
en. Diagrammen innehåller information exempelvis om den unges kön, ål-
der, familjesituation samt under vilket problemområde som jourarna katego-
riserat olika samtal. Viss statistik är mer tydlig än annan. Något jag särskilt 
vill lyfta fram är att samtalen i stödtelefonen i snitt varar under knappt 12 
minuter. Flickor samtalar ett par minuter längre än vad pojkar gör, men 
sammantaget är telefonsamtalen i snitt korta. Den registrerade tiden får ses 
som ungefärlig då det är en uppskattning som jourarna gör. Samtalen klock-
as alltså inte.  

Informationen gäller till störst del flickor 
En annan uppgift som jag bedömer som mycket central är att 74 % av samta-
len under 1997 handlar om flickor och tjejer. Det innebär att det företrädes-
vis är flickor som BRIS uttalar sig om, och inte barn i största allmänhet. 
Uppgiften om kön noteras inom ramen för ”den som samtalet handlar om” i 
samtalsformuläret. Oftast är det samma person som ringer som samtalet 
också handlat om, även om det förekommer att det istället är en kamrat som 
ringer. De representationer som framträder i BRIS offentliga material är 
med andra ord företrädesvis beskrivningar om unga tjejer i åldern 13-15 år, 
eftersom snittålder på de som ringer är 14 år. Könsaspekten är alltså viktig 
för att förstå problembilderna. 

Det är fler samtal från flickor som kategoriserats inom problemområdena 
störda relationer, sexuella övergrepp och ofredanden, övriga egna problem 
och kamratproblem. De yngsta pojkarnas samtal kategoriseras framförallt i 
kategorierna mobbning och misshandel. Det faktum att det i första hand är 
män, och företrädesvis pappan, som är förövare överensstämmer med BRÅ:s 
statistik som framhåller att drygt två tredjedelar av gärningsmännen är män 
(Socialstyrelsen, 2001a).  

Det näst största problemområdet, efter förhållanden och sexualitet, är ka-
tegorin som kallas ”Annat och övrigt” och utgörs av 13,9% av alla samtal till 
Barnens Hjälptelefon det året. Med utgångspunkt från statistiken är det 
omöjligt att se vad dessa samtal handlar om såvida inte enskilda jourare 
lämnat förtydligande information. Av förklarliga skäl är det inte möjligt att 
återge nyanser eller komplexitet från enskilda samtal.  
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Problemtyngda bilder 
Statistiken har ganska lite att säga om de djupare aspekterna av den livssitu-
ation som barn och ungdomar som ringer till Barnens Hjälptelefon befinner 
sig i. Som komplement presenterar jag därför ombudens representationer 
om barns och ungdomars livsomständigheter från samma tid. Det är klart 
problemtyngda bilder som träder fram. I kapitlet porträtteras ombudens 
bilder av barns och ungdomars generella utsatthet i ett samhälle som skär 
ner på välfärden och tryggheten för barn, på dagis, fritids och i skolan. Barn 
framhålls av ett ombud som en marginaliserad grupp i samhället. Hon me-
nar att barnen utgör en rotlös subkultur, likställd med punkkulturen, där de 
lätt blir slagträn för det som egentligen är vuxenproblem. Ett av ombuden 
använder retoriskt adjektivet ”oerhört” för att måla upp en nedslående bild 
av barns situation i samhället; ”… barn är oerhört utsatta” […] ”De är så oer-
hört utlämnade till vuxna i deras närhet och även i periferin” […] ”man är så 
oerhört utelämnad till de vuxnas väl och ve.” I relation till den nedgång som 
skedde i ekonomin under 1990-talets början är det möjligt att åtminstone 
delvis förstå den stämning som rådde inom BRIS några år senare. Även om 
de flesta barns och ungdomars välfärd var hög och flertalet fått det bättre 
hade vissa familjer det inte lika bra (SOU 2001:55). Företrädesvis var det 
ungdomar med eget hushåll, familjer med många barn, föräldrar som var 
ensamstående, utrikes födda och familjer med arbetslöshet, låg lön eller 
långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. För barn i dessa familjer var hand-
lingsutrymmet lägre och förutsättningarna för barn och ungdomar generellt 
sett sämre än för andra barn (t.ex. Palme, 2000; Socialstyrelsen, 2001a; SOU 
2001:55).  

Ombudens oro 
Jag har i kapitlet lyft fram hur ombuden uttrycker en oro över den samhälle-
liga utvecklingen och hur det i sin tur både påverkar och drabbar barnen. 
Ombuden uttalar framför allt hur barns rätt i samhället inte blir tillgodo-
sedda i en rad avseenden. En sönderstressad och i vissa stycken självuppta-
gen och svekfull vuxenvärld visas upp. Det är vuxna som inte har tid eller 
orkar med sina barn. Föräldrarna beskrivs antingen som upptagna med att 
pussla ihop sina tider eller med att försöka få en allt knappare familjeeko-
nomi att gå ihop. Ombuden menar att barn lämnas utan tillräcklig tillsyn och 
att vuxna inte visar den omtanke mot de egna barnen som de förtjänar. Istäl-
let blir de hänvisade till att klara sig själva, ibland utan att ha en egen hem-
nyckel. Enligt samtida forskning (SOU 2001: 55). så har de flesta barn möj-
lighet att nå sina föräldrar under dagtid, och det är enbart drygt en tiondel av 
barnen som upplever att föräldrarna inte har tillräckligt med tid för dem. 
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Forskningen visar följaktligen att det är långtifrån alla barn som känner sig 
ensamma. Föräldrar med arbetaryrken och kvinnor i tjänstesektorn är de 
som är mest trötta när de kommer hem från arbetet. Under 1990-talet är det 
alltfler föräldrar som skiljer sig, men antalet som säger sig sakna föräldra-
stöd är likadant oavsett om föräldrarna är skilda eller inte (SOU 2001:55).  

Ett ombud pekar på det faktum som forskningen tar upp, nämligen att det 
är familjer med mindre resurser som råkar mest illa ut i tider av samhälleliga 
nedskärningar. medan de flesta har det ganska bra (ibid.). Ett ombud menar 
att det är viktigt att även försöka få en bild av sammanhangen runt barn och 
ungdomar och inte enbart fokusera på problemen.  

Det enda positiva är barnen som ringer 
Ombuden framhåller barns stora medvetenhet om sina rättigheter som sam-
hällsmedborgare. Barnen betraktas som starka och kompetenta, vilket jag 
tolkar är en central utgångspunkt för BRIS. Barnen ses som självständiga 
individer och inte som personer i vardande, som utvecklat sin personlighet 
först i vuxen ålder (jfr Qvortrup, 1994). Även om BRIS generellt sett i många 
delar förmedlar en tyngre bild än vad forskningen från samma tid gör så 
framställer ombuden barnen som ringer som modiga och bra på att formu-
lera sig. Det är en syn på barn som kapabla och handlingskraftiga, som trots 
tuffa villkor runt omkring försöker göra sina röster hörda. I det samman-
hanget framstår BRIS roll som en livlina, i sin roll att finnas där när både 
samhället och den övriga vuxenvärlden sviker. 
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Kapitel 7 
 

FÖRESTÄLLNINGAR OM BARNS OCH 
UNGDOMARS VARDAGSVILLKOR  

 
 
Ett av ombuden i föregående kapitel påpekade vikten av att de problem som 
BRIS uppmärksammar behöver studeras i en större kontext. För att jourarna 
ska kunna bilda sig en uppfattning och förstå barns och ungas skiftande pro-
blem så behövs en åtminstone tillfällig karta över deras relationer, vardags-
omständigheter och intressen. Det här kapitlet syftar till att redovisa och 
analysera vilka föreställningar som jourare har om barns och ungas vardag-
liga situation – utöver det som i samtalet kategoriserats som olika problem – 
med utgångspunkt från enskilda samtal.48 Det vill säga hur jourarna förstår, 
tolkar och uttrycker sig om barns situation och vardag.  

 

Ålder och mognad 
Det är inte helt lätt att erhålla ingående information om barns vardagsvillkor 
om barn som ringt till stödtelefonen och nyss pratat med en jourare. Den 
mesta informationen handlar om enskilda barns problem, deras utsatthet 
och förtvivlan. Viss information finns ikryssat i samtalsformulären och det är 
därmed en bra utgångspunkt för intervjuer om barns vardag. Ålder är en 
variabel som noteras i BRIS samtalsformulär efter varje samtal. De 15 samtal 
som ligger till grund för detta avsnitt har alla ringts in till BRIS stödtelefon 
från barn och ungdomar som är mellan 12 till 18 år gamla. Det innebär att 
informationen är lämnad av unga individer som befinner sig inför, i eller 
strax efter pubertetsfasen. I tabell x visas en fördelning av kön och ålder hos 
de personer som ingår. 

 

 

 

 

                                                             
48 Vardagsförhållanden studeras med utgångspunkt från de specifika samtal som ingår i avhandlingens 
intervjumaterial. 
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Tabell 1. Ålder, kön och antal på barn som ingår i studien. 

 

Ålder Antal flickor Antal pojkar 
12 år 2 1 
13 år 2 - 
14 år 2 - 
15 år 3 1 
16 år - - 
17 år 2 - 
18 år 1 1 

 
Av de femton barnsamtalen är det tolv samtal från flickor och tre samtal från 
pojkar. Med andra ord är fördelningen av samtal cirka 80% från flickor och 
cirka 20% från pojkar, vilket någorlunda överensstämmer med BRIS gene-
rella siffror från 1997 där cirka 74% av samtalen handlar om flickor. Jourar-
na relaterar i stor utsträckning personlighet till frågor om kvinnlighet.49 Ål-
der skildras i relation till personlig mognad hos enskilda barn. Både flickor 
och pojkar framställs generellt som mogna och medvetna i sina samtal till 
Barnens Hjälptelefon. En manlig jourare uttrycker följande om den fjortonå-
riga flicka han nyss pratat med i telefonen: ”hon kändes mycket mogen och 
stabil, hon var annorlunda.” På följdfrågan om på vilket sätt han tyckte att 
flickan var mogen, stabil och annorlunda svarar jouraren:  

Ja, just det att hon faktiskt var rätt genomtänkt och välformulerad i det som 
hon uttryckte sig. Hon kändes ... alltså hade just det här med mogenheten på 
något vis, kanske lite mer än en 14-åring. Det var därför jag försökte att kolla 
åldern på henne, vi hade pratat om åldrarna på syskonen och så. Jag trodde 
hon var äldre. Men det kan väl som jag förstår det … så har hon även tidigare 
fått ta hand om den här som nu är fem … 

Jouraren syftar i sitt svar på flickans femåriga syskon som hon tidigare tagit 
mycket ansvar för. Så kallad brådmogenhet framtvingad av mycket ansvar 
får jouraren som haft det samtalet att tvivla på om åldern stämmer. Trots att 
flera jourare beskriver mogenhet som något ovanligt är mognad ett vanligt 
omdöme om barn man nyss pratat med i telefonen. I två samtal där flickorna 
uppenbart lever i komplicerade livssituationer beskrivs flickorna, som båda 
är 13 år, som verbala och insatta i sådant som jouraren menar är vuxenpro-
blematik. Att vara verbal och språkligt bevandrad tolkas med andra ord som 

                                                             
49 Se dels föregående kapitel om antalet flickor som ringer (BRIS, 1998),  dels nästkommande kapitel där 
kvinnlighet analyseras som tema. 
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tecken på mognad. Som tonåring förväntas man ha ett visst beteende i relat-
ion till sin biologiska ålder. Flera intervjuer tar upp att de flickor de pratat 
med tvingats bli stora i förtid och ta mycket ansvar för att situation och om-
ständigheter kräver det. Ett annat exempel är från ett samtal med en tolvårig 
pojke. Jouraren, som nyss pratat med pojken, berättar om en påtvingad 
brådmognad: 

… på ett sätt lät han mogen vad, för att vara tolvåring. Men också ... det här 
är en konstruktion eller en tolkning ... jag fick en känsla av att han har tving-
ats bli lite mer mogen än vad han är. Han lät sorgsen, en aning olycklig på 
rösten.” […] Och på ett sätt så här lillgammal, kan man säga, i sitt sätt att 
tala. 

Somliga jourare framför en insikt om att den egna tolkningen spelar stor roll 
för den föreställning man får om ålder och mognad. Det intressanta i joura-
rens uttalande ovan är att mognad inte tycks vara något som inträtt av sig 
själv, utan snarare härrör från en problematisk situation i pojkens liv som 
gör att pojken är sorgsen och en aning olycklig. En annan pojke beskrivs 
däremot som omogen för sin ålder. Det är dock inte pojken själv som ringt 
BRIS, utan det är hans yngre syster som till jouraren beklagar sig över att 
brodern ibland ger sig på systern med knytnävslag. Jouraren uttrycker sig 
om detta enligt följande:  

... ja så sa jag: jag tycker att han verkar ... han borde vara vuxen nog att inte 
slåss över huvud taget. Och då sa hon [flickan som ringt BRIS] att "han är 
inte vuxen i hjärnan". Han var omogen tyckte hon. 

Av intervjun med den kvinnliga jouraren framgår att samtalet mer kom att 
centreras kring flickans relationer och broderns omogna beteende, än det 
våld hon utsätts för av sin bror. Mognad och omognad framställs som 
centralt för hur jourare kan förstå det barnet beskriver om sin situation. I 
vissa berättelser skildras både mognad och omognad. Barnet kan både vara 
drivande i samtalet, välformulerad och genomtänkt, samtidigt som själva 
problemet i sig är så stort att det medför att barnet regredierar åldersmässigt 
när det ska återberätta hur det har det: ”han ramlade ner på något sätt 
ibland i samtalet … i ett sådant där … den lilla svaga killen som faktiskt inte 
förmådde någonting …”.  

Den bilden av barn, som i ett läge av upplevd vanmakt, kränkning eller oro 
tappar självförtroendet, är i stort sett genomgående i alla intervjuerna. 
Främst uppträder det naturligt i de samtal som behandlar komplexa eller 
genomgripande problem. Lojaliteter och beroenden gör barnet ”litet” i för-
hållande till de personer eller myndigheter det har att möta. Verbal mognad 
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tycks med andra ord sätta likhetstecken med ett slags inre omognad. Till det 
yttre visar barn som lever i utsatta situationer upp en fasad av mogenhet och 
språklig finess. Däremot framställs de som ensamma och utan möjlighet att 
varken uttrycka känslor eller bearbeta svåra händelser. Inlärda kunskaper 
hos barnet som ofta påverkar samtalet är negativa erfarenheter. Tilliten till 
andra kan vara naggad i kanten på grund av olika besvikelser. Några jourare 
vittnar även om ett misstroende gentemot vuxna: ”misstron mot vuxna över 
huvud taget. Hon är sviken. Det är kanske misstro mot mig också i samta-
let.”  

Misstänksamheten gentemot vuxna kan ta sig olika former, och inte sällan 
finnas med som en ovisshet genom delar av eller genom ett helt samtal. 
Ibland vet inte jouraren med säkerhet om barnet vågar berätta hur det egent-
ligen är och av rädsla kanske inte ens uppgett sin rätta ålder: ”Han uppgav 
att han var 12 år. Han lät något äldre på rösten, men jag utgår ifrån att 
han talade sant”.  

Vid dessa tillfällen utgår enskilda jourare från att uppgifterna som lämnas 
stämmer, även om det personligen finns kvar en viss tvekan. För telefonsam-
talets del spelar det ingen roll om allt som sägs är sanning eller inte. Ålder 
och mognad relateras även till tid. En jourare berättar om en pojke, som 
enligt den tolkning som jouraren gör, upplever att de problem pojken ringer 
om accentuerats med tiden och alltså blivit svårare att hantera, dels på grund 
av att problemets omfattning blivit större, dels också för att den egna sociala 
mognaden blivit större och att upplevelsen av kränkning därför blivit star-
kare: 

Och att det hade blivit svårare när han blev lite äldre. Det var lite lättare när 
jag var liten. Som jag uppfattade det; kraven och det här hade väl också steg-
rats och han levde inte upp till dem och han ja ... de skärper så att säga ... 
hade skärpt till bestraffningarna när han blev lite äldre … 

Det här samtalet som handlar om föräldrarnas våld mot sin son menar jour-
aren visar på hur pojkens utsatthet stegrats i takt med att han blivit äldre och 
fått större kontaktytor utanför hemmet. Våldet hade tidigare kunnat bort-
trängas, men hade fått mer smak av orättfärdighet när luft och ljus från erfa-
renheter av skola och andra sociala nätverk släppts in i pojkens liv.  

Barn och ungdomar har också berättat för jourarna om egna förväntning-
ar på att bli bemötta på ett omdömesgillt sätt av vuxna i omgivningen. Vikten 
av att bli behandlad på ett åldersadekvat sätt framkommer tydligast i ett av 
samtalen. En flicka hade berättat för jouraren att hon hemma blev behand-
lad som ett småbarn. Jouraren ger den här beskrivningen: 
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… hon får se barnprogram ... man blir behandlad som en barnunge ... ’och jag 
är ju snart tonåring’. Man kan hålla med på något sätt. Man vet ju småungar 
som ser Skilda världar50, åtta-nioåringar ... 

Jouraren relaterar med andra ord till andra yngre barn i den egna bekant-
skapskrets, när hon medlidsamt berättar om hur flickan tycktes hindras i sin 
naturliga utveckling. Jouraren uppfattade inte denna tolvåriga flicka som 
liten, utan snarare mogen både till det yttre och till det inre: ”normal tjej, 
välutvecklad, alltså psykiskt mogen ...” Det motsatta problemet framstår i 
ännu högre omfattning i jourarnas utsagor; nämligen att barnet får bära ett 
alltför stort ansvar för sin ålder:  

Ja, hon är ledsen för att ... framförallt att hon ... jag tycker mig förstå att hon 
får inte vara barn då, utan hon måste ta hand om sin ... det här syskonet som 
också är med. 

Jourarna framhåller att det framförallt är barn som lever under särskilt svåra 
omständigheter som ger uttryck för denna genomgripande upplevelse av att 
tvingas ta ett alltför stort ansvar i sin tillvaro. Det är också de barnen som i 
särskilt hög grad framställs som duktiga och mogna för sin ålder i intervju-
erna. Lyssnandet blir centralt för att dessa barn ska känna sig förstådda och 
erfara att de blir lyssnade till och att jouraren finns där att resonera med. 
Barns ålder och mognad kan även få betydelse för enskilda samtals längd och 
innehåll:  

… hon var så välformulerad och hon behövde bara den här lilla stöttningen 
tror jag, att höra från någon annan att hon var på rätt spår. Att egentligen 
räckte det .... det var väl därför samtalet inte blev så himla långt heller. 

Jourare bildar sig med andra ord en uppfattning om vad barnet både förvän-
tar sig och behöver. Det framstår som ogörligt att göra relevanta tolkningar 
om inte dessa görs i förhållande till ålder och mognad. Förutom innehållet i 
själva samtalet, kan ålder också ha betydelse för vilka förväntningar barnet 
har på BRIS och den enskilda jouraren: 

… hon var ju så pass stor också och hon verkade vara en förståndig tjej så att 
då ... hon är nog ganska medveten om att jag inte kan komma med någon pa-
tentlösning så här. 

                                                             
50 Vid tiden för intervjun var ”Skilda världar” en populär serie i TV som sändes tidigt på kvällarna. 
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Ju större och förståndigare barnet verkar vara desto mindre krav på att jour-
aren behöver strukturera samtalet och att ett resonemang inte alltid leder 
fram till givna lösningar. Ålder och mognad får därmed betydelse både för 
jourares förståelse av barnets sätt att vara och hur interaktionen med joura-
ren påverkas.  
 

Familjesituationer 
Ett område som efterfrågas i BRIS samtalsformulär är familjemönster. Det 
syftar till att dokumentera hur det ser ut kring enskilda barn och ungdomar i 
den familj där de bor. Så här ser det ut för de 15 samtal som ingår i studien: 
 

Tabell 2. Familjemönster för de  barn som ingår i studien. 

 

Biologisk	  kärnfamilj	  (syskon)	   2	  

Biologisk	  kärnfamilj	  (inga	  syskon)	   1	  

Styvfamilj	  (syskon)	   2	  

Styvfamilj	  (inga	  syskon)	   2	  

Ensamstående	  biologisk	  mor	  (syskon)	   2	  

Ensamstående	  biologisk	  mor	  (inga	  syskon)	   0	  

Ensamstående	  biologisk	  far	  (syskon)	   1	  

Ensamstående	  biologisk	  far	  (inga	  syskon)	   1	  

Eget	  boende	   2	  

Familjemönster	  framkommer	  ej/vet	  ej	   2	  

 

I materialet är det procentuellt sett färre antal barn som bor i biologisk kärn-
familj än i BRIS sammantagna statistik för året där 54 % bor med båda sina 
biologiska föräldrar.51 Bland barnen i studien slumpade det sig så att det är 
tre av femton som bor med biologisk kärnfamilj. Åtta av barnen bor i hem 
med en ensamstående förälder eller i en konstellation som innebär att minst 
en av föräldrarna lever tillsammans med ny partner i styvfamilj, det vill säga. 
familjebildningar med barn där vissa av familjemedlemmarna inte är biolo-
giskt släkt med varandra. I två av samtalen framträder i stort sett ingen fa-
miljebild, förutom att en bror nämns i ena samtalet och mamman i det 

                                                             
51 Se föregående kapitel. 
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andra. Orsaken till det tycks vara att barnen som ringt inte tagit upp familje-
relationerna i sina berättelser och att jouraren därför inte heller frågat vidare 
om det: ”Familjemönster har jag inte frågat någonting om, för det var inte 
aktuellt över huvud taget.” När samtalets fokus hamnar någon annanstans 
blir det helt enkelt inte aktuellt att prata om familjen.  

Föräldrar 
I kategorin familjemönster finns möjlighet att notera om barnet bor i egen 
bostad, vilket två av de äldre tonårsflickorna gör. En av dessa flickor nämner 
sina föräldrar flera gånger och den besvikelse hon kan känna gentemot dem, 
medan den andra flickan inte går in på det i samtalet med jouraren:  

Jag frågade henne lite grann om föräldrarna, eftersom hon hade flyttat hemi-
från så tidigt, men hon ville inte direkt gå in på någonting tidigare och då 
kände jag att det var bättre att prata om det som är just nu. 

I en del samtal, då samtalsämnet handlar om ett avgränsat område i barnets 
liv, lyfts inga särskilda representationer fram om föräldrarna. I ett enda sam-
tal får man veta en förälders yrke: ”hennes mamma var konstnär”. Varför 
föräldrars yrken inte efterfrågas är inget som framkommer. Det är alltså inte 
möjligt att förstå barnens berättelser i relation till status eller socioekono-
misk situation. Mamman som är konstnär tycks vara intressant för att yrket 
som sådant är kreativt och inte så vanligt förekommande. Som sagt är det 
fler barn i skilda familjer representerade i avhandlingens studie, vilket inne-
bär att fokus ändå hamnar på relationen till föräldrarna. En flicka beskriver, 
enligt jouraren, att hon i stort kan prata med båda sina skilda föräldrar:  

Hon har … och hon känner att hon kan prata med pappa. Hon känner att 
hon kan prata med sin mamma. Men sedan om det … om budskapet går fram 
och så där det är ju en annan sak. 

Den jourare som pratat med flickan har en föreställning om att det är möjligt 
för flickan att prata med föräldrarna, men att det inte är säkert att de lyssnar 
och tar till sig av det som sägs. Denna någorlunda positiva bild av föräldrar 
som det går att prata med visar sig vara rätt ovanlig i övriga jourares utsagor. 
I övrigt framställs barnens kontakter med sina föräldrar som dåliga eller 
otillräckliga: ”den kontakten fungerade inte särskilt bra heller tydligen”. Ett 
annat exempel på det är den flicka som sökt stöd hos föräldrarna efter en 
mycket jobbig händelse: 

Hon hade försökt att ringa och prata med mamma och pappa om det här, 
men hade bara blivit utskälld för att hon inte var tillräckligt handlingskraftig 
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och att hon skulle minsann inte låta sig inlåtas på såna här affärer ... att det i 
stort sätt var hennes eget fel ... och så hade alltihop slutat med ett jättebråk 
och så blev det inget mer med det. 

Förutom att bilder ges av föräldrar som inte tycks förstå det egna barnets 
situation och problem, framställs några föräldrapar som två svekfulla indivi-
der, vilka inte tycks klara av sin uppgift att tillräckligt axla föräldrarollen. En 
jourare berättar att pojken i samtalet beskriver de egna föräldrarna som 
”knepiga”: 

De är knepiga" sa han […] Jag försökte gå in på det, men han backade lite 
grand där då, det här med "knepiga föräldrar" undrade jag vad det var. Men 
det var att de kanske inte riktigt var som andra föräldrar är mest ... han upp-
levde inte att han pratade så mycket med dem normalt heller. 

Mödrar 
En jourare berättar om ett samtal där det framkom att den biologiska mam-
man är psykiskt sjuk. Då modern ibland vårdas på sjukhus, kan hon endast 
träffa sin flicka sporadiskt. Även om flickan inte själv sagt att hon längtar 
efter och saknar sin mamma, så var det något som jouraren ändå kunde upp-
fatta:  

Mamman är psykiskt sjuk … alltså träffar hon henne då mindre ofta. Då de 
träffas är det mer intensivt, alltså hon är frisk som i skov då på något vis. […] 
Sorg att mamman är dålig … det kunde man ganska klart … alltså det låg ju 
under att mamman fattas. 

Mamman i familjen fanns inte tillgänglig vare sig fysiskt, psykiskt eller soci-
alt, eftersom hon var psykiskt sjuk. Dessutom var mamman ibland bortrest 
rent fysiskt på grund av inläggning på sjukhus. Det är fler av barnen som till 
jourarna ger uttryck för en mammalängtan. I ett samtal framställs modern 
som otillgänglig för sina söner. Var finns hon? Varför bryr hon sig inte? I 
vissa samtal nämns mamman inte i samtalet över huvud taget eller endast 
sporadiskt. I en bisats, som i sig är mycket komplex, framställs hon så här: 
”hon missbrukade och bodde i Norge, trodde [barnet].” Jouraren valde att 
inte fråga mer kring det.  

I ett annat samtal framstår längtan efter den egna mamman som så stor 
att flickan enligt jouraren istället vände sig till sin kompis mamma, som blev 
en idealiserad moder. Jouraren i samtalet är osäker på de egentliga familje-
omständigheterna, och vad som hänt med mamman. Det hon tydligast 
kunde uttolka var en saknad efter en mammagestalt. Föreställningarna om 
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mödrar innehåller skuld och otillräcklighet. Här exemplifierat med den man-
lige jourare som ger följande bild: 

… mamman bodde tydligen [en sträcka] därifrån och … men ‘nej, jag har då-
lig kontakt med henne’, sa han bara […] det fanns inte mycket att hämta där 
… dålig kontakt med henne. Jag frågade ‘dricker hon också då?’ för jag tänkte 
att det kunde vara ... ‘Nej, men jag har dålig kontakt med henne’, så det var 
inte någon slags resurs för honom. Jag menar, han hade ju inte valt att gå till 
henne då hellre än att gå till en kurator eller gå till ‘soc’ vad, så att ... 

I ett annat samtal menar jouraren att BRIS kontaktats, eftersom dottern i 
familjen inte haft någon mamma att prata med om frågor som rör den egna 
sexualiteten: ”… det verkar inte som hon hade någon så här … någon 
mamma, eller någonting att prata med.” Det framgår att jouraren anser att 
sex i första hand är något som vilar på mammans domän att klara ut med sin 
dotter. När båda föräldrarna brister i sitt föräldraansvar sätts fokus i ett sam-
tal på kvinnans oförmåga att på ett adekvat sätt agera för sitt barns bästa:  

Hur som helst så tror jag att det var ett så pass knäppt läge för denna fem-
tonåriga tjej att ... om inte mamman då gjorde någonting så skulle säkert ... 
så inbillar jag mig i alla fall att soc skulle bedöma mamman som så pass, ja, 
’dålig’ förälder... Som alltså inte förmår skydda sitt barn från den här miljön. 

Mödrar framställs som oförmögna att ge omsorg och närhet till sina döttrar 
på ett sätt som förväntas av dem som mammor. I ett samtal har dottern pra-
tat väl om sin mamma: ”mamman är bra”, vilket jouraren uppfattar som en 
idealisering, eftersom dottern inte mår bra: ”vilket ja hon stöttar mamman i 
alla lägen på något sätt”. Jouraren understryker därefter bristerna i mo-
derns sätt att interagera med dottern, genom att lyfta fram negativ informat-
ion: ”I och för sig var hon lite kritisk till sin mamma; låt-gå, inga normer 
och regler. Och så tyckte hon inte om att ta på henne … alltså ingen berö-
ring vad.” Jourarens framställer en ung flicka som med näbbar och klor slåss 
för att få bo tillsammans med sin mamma: 

Det hon berättade för mig, som hon anser som det viktigaste det är det här 
med att hon inte ska få bo med mamma. Det tycker hon är ett hårt slag. För 
hon tycker att mamman … de funkar bra ihop nu säger hon. 

Fäder 
Fädernas förmåga till omsorg blir inte föremål för någon större diskussion av 
jourarna. Snarare beskrivs de knapphändigt. Information ges inte om pap-
porna i berättelser om barnens vardagsmiljö: ”… pappan hade hon inte di-
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rekt pratat med vad jag kunde förstå då, eller hon sa ingenting om pappan, 
det var mer om mamman då.”  

I och med att barnet inte säger något mer om pappan så lämnas ämnet av 
jouraren, som inte frågar mer om det. Några av jourarna försöker stödja 
barnets kontakt med pappan: ”förde jag någon slags linje mot det här att 
hon skulle ta kontakt med honom.” I några fall uttrycker barnet till jouraren 
att det inte är meningsfullt att ens försöka prata med sin pappa till, medan 
det andra gånger eventuellt ses som en möjlighet: Det som var bekymmer-
samt var att hon verkar inte ha någon vuxen att prata med. Pappan kanske 
skulle gå att prata med, men det satt långt inne då.”  

De gånger fäderna verkligen lyfts fram i stödsamtalen är i relation till en 
ny partner (se kapitel åtta). Även missbrukande pappor som inte förmår 
hantera vardagslivet för sina barn, blir beskrivna av jourare. Ett exempel är 
denna pappa som enligt jourarens uppfattning hade fått påtryckningar om 
att hans barn for illa: ”annars skulle de omhänderta barnet.” När pappan är 
ett problem lyfts han alltså fram i starkare dager. En flicka medger att hon 
har dålig relation till sin pappa, vilken hon benämner ”knarkare”. Den be-
skrivning som jouraren uppfattar om honom är att han mest ställt till be-
kymmer både för mamman och flickan: 

... det var länge sedan de separerade mamman och den här knarkaren, som 
hon säger. […] Hon berättade att det gick rätt livat till hemma då. Det var 
mycket anklagelser mellan mamman och hennes man. Hon kastade ofta gre-
jer, flickan, på sin pappa då såhär. Ja, det låter som att hon var rätt utåtage-
rande. 

Jouraren gestikulerar för att beskriva det fysiska beteendet hos flickan 
gentemot hennes biologiska pappa. Jouraren vet inte var pappan befinner sig 
i dagsläget: ”Han är inte med över huvud taget i bilden. Han är som någon 
annanstans. Jag vet inte riktigt var han är, men de träffar inte honom.”  

Någon pappa beskrivs som nykter alkoholist, medan andra av jourarna 
(via samtalsformuläret) benämns förövare, vilket innebär att jouraren tolkat 
det som att pappan våldfört sig på barnet på ett eller annat sätt. Samtidigt 
som modern i vissa av samtalen framstår som otillräckligt omhändertagande 
framgår delvis en syn på fäder som uträknade eller icke att räkna med.  

Syskon 
Syskon nämns i stor utsträckning av jourarna under intervjuerna, trots att de 
inte alltid finns noterade i samtalsformuläret, vilket självfallet kan bero på 
att hela familjesituationen inte framkommit under telefonsamtalet: ”… hon 
har syskon, men det fattade jag aldrig hur många hon hade.” Andra gånger 
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kan syskonen omnämnas i formuläret utan att för den sakens skull bo med 
familjen:  

Hon hade syskon, men de har flyttat hemifrån så att de fanns liksom inte i 
familjen. När man tittar så här [i samtalsformuläret] kan man tycka att det 
blir lite missvisande, för man utgår ju från att det finns syskon i familjen om 
man ser det här 

Ifyllandet av formuläret överensstämmer alltså inte helt med jourarnas upp-
fattningar. Kategorin syskon är inte enhetlig, utan innefattar förutom biolo-
giska syskon även så kallade halvsyskon52 eller tidigare barn som förälderns 
nya partner fört med sig in i familjen. En jourare berättar om en flicka, som 
förutom de egna syskonen, också beskriver en ”låtsassyster”: 

Ja, för den kompisen […] hon hade blivit fosterhemsplacerad … hos flickans 
[släkting]. Så det var hennes låtsassyster på något sätt – och det förstod jag 
aldrig riktigt hur det hängde ihop. 

Det är komplicerat att föreställa sig en korrekt bild av ett barns familjesituat-
ion med utgångspunkt från knapphändig information, som förmedlats till 
jourare i stödtelefonen. Jourare ger uttryck för svårigheten att i varje samtal 
följa på vilket sätt enskilda familjeband länkas samman. Följande citat speg-
lar det: ”Hon har en lillebror som är två år och som är mammans riktiga 
son ...” Att syskon på olika sätt tar plats i tillvaron hos de som ringt BRIS kan 
man ändå förstå av jourarnas berättelser. Ibland framstår syskonen som 
besvärliga, retsamma eller elaka; som hos den flicka som berättar om sin 
äldre bror: ”… hennes brorsa brukade bråka med henne […] hålla på så där 
och slåss och sådant där …”  

En annan flicka träffar sin pappa en helg var fjortonde dag, tillsammans 
med övriga syskon. Hon beklagar sig över att hon vid dessa tillfällen, stän-
digt och mot sin vilja, tvingas agera barnvakt åt sitt halvsyskon. Jouraren 
berättar: ”Sedan är det den här […] tjejen som får se till att byta blöjor och 
förströ den här minsta, de här två dygn de är där.”  

Situationen framstår som frustrerande. Förutom att flickan själv vill få 
vara mer dotter till sin pappa än barnvakt åt halvsyskonen, har hon svårt att 
hantera sin äldre brors utbrott, när han i stökiga situationer hos fadern rea-
gerar med ilska: ”Hon är ledsen också för att hennes bror blir fruktansvärt 

                                                             
52 Som halvsyskon räknas de individer som är syskon via en förälder. Det vill säga att man antingen har 
gemensam mamma, men olika fäder eller gemensam pappa, men olika mödrar.  
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arg och frustrerad, skriker … eller åker därifrån … eller gör någonting an-
nat.” 

I några av samtalen har barnen, självmant eller med hjälp av jourarens bi-
stånd, funderat över sina syskon, särskilt när det gäller familjer med uppen-
bart stora problem. Äldre syskon kan finnas med som extra stöd i komplexa 
eller svåra familjesituationer: ”Hon har två äldre bröder […] som är utflyt-
tade sedan många år. […] men de var ett gott stöd för sin lillasyster.” 

Precis som i detta exempel framträder äldre syskon ofta som en resurs för 
barnet, särskilt när det gäller konflikter med de egna föräldrarna och/eller 
familjer som mer eller mindre lever i det som jourarna betraktar som social 
misär.  

Mor- och farmödrar 
I en del samtal räknas farmödrar och mormödrar, in i familjebanden, främst 
då som någon att kontakta när de egna föräldrarna inte finns där. Ibland 
också för att fly till för att få stöd och tröst i svåra situationer: ”Han hade 
tidigare, vad jag förstår, när pappan söp ... och de bråkade ... och det inte 
gick att vara hemma, då hade de åkt till farmor som tydligen bodde nära 
inpå ...”  

Mor- och farmödrar är något som efterfrågas i telefonsamtal för att för-
söka få en bild av enskilda barns nätverk och familjesituation: ”En mormor 
som var i livet, det var den släkt som fanns i närheten. Men hon var gam-
mal och gaggig som han sa själv […] Han visste om att det fanns annan 
släkt någonstans, men de har inte umgåtts på många, många år.” 
 

Fritidsintressen och aktiviteter 
Det som handlar om barnens fritidsintressen och aktiviteter, det vill säga det 
som inte rör det identifierade problem barnet ringer om, utan snarare egna 
privata intresseområden, är något som inte framträder med särskilt stor 
skärpa. Även om denna sfär beskrivs som viktig inom BRIS interna utbild-
ning för att förstå och synliggöra positiva aspekter för enskilda barn, är det 
knappast där samtalsfokus inträder. Vid flera tillfällen tycks det bero på att 
jouraren uppfattar det som irrelevant att prata om annat i vardagen när sam-
talets fokus exempelvis handlar om psykisk misshandel, som i följande sam-
tal: ”Vi kom inte in på det, ingenting direkt om vardagen så där […] för mig 
hade det inte känts rätt att börja prata om intressen i det här läget. ”  

Några beskrivningar ges av jourarna om olika fritidssysselsättningar. För 
två av pojkarna som ringt till stödtelefonen framstod datorn som det allra 
största intresset i livet. Datorspelandet är dock inte en aktivitet som fram-
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ställs i positiv dager. En jourare beskriver datorintresse och dataspelande 
som ett substitut för att umgås med riktiga vänner: ”Han verkade sitta fram-
för datorn dygnet om, så att han är inte … kanske har valt att stå utanför 
just socialt umgänge på något vis.” Framförallt är dataspelande en aktivitet 
som killar ägnar sig åt. En annan jourare berättar om en pojke som valt bort 
både umgänge och uteaktiviteter för att kunna spela datorspel: 

Det enda som verkade finnas är datorn. För jag frågade då vad han hade 
gjort i sommar och vad som intresserade honom helt enkelt. Han sa ‘jag sit-
ter mest vid datorn’ … han är knappt ute på dagarna heller. 

En påtaglig bild som ges av en icke-aktivitet är beskrivningen kring den de-
primerade tonårsflicka, som i sitt tillstånd av isolering och nedstämdhet inte 
längre förmår se vilka aktiviteter som finns tillgängliga, och därför får en del 
förslag från jouraren om vad hon kan hitta på att göra: 

Det kändes som att hon hade isolerat sig mer och mer  […] hon började bli 
lite skygg för omgivningen. Jag vet inte … som att hon hade glömt bort att 
det fanns bio på något vis […] Hon sa ‘ja, just det, det kan jag ju göra, det har 
jag inte gjort på jättelänge, finns den möjligheten också?’ 

Sådana omständigheter behöver givetvis tolkas i relation till barnets livsom-
ständigheter i övrigt om det ska gå att förstå hela hennes situation. Att flick-
an inte skulle veta om att det fanns möjlighet att gå på bio låter märkligt i 
sammanhanget, med tanke på att jouraren menar att flickan ställer det som 
en fråga. Antingen går det att tolka utsagan som jouraren gör, det vill säga 
att flickan är så deprimerad eller upptagen av sitt problem att hon inte orkar 
tänka på annat. En annan tolkning skulle kunna vara att flickan bor på en 
mindre ort som saknar biograf eller kanske att hon har en mental funktions-
nedsättning. Jourarens tolkning framstår som trovärdig i situationen. I stu-
dien är det ingen meningsfull eller glädjande sysselsättning som lyfts fram i 
stödsamtalen. Den enda lek som nämns är ett slags anti-lek som en tonårs-
flicka berättat om för en jourare:  

Hon sa att de skulle leka … de skulle leka att de hade spritfest … så de tog 
fram massa flaskor och så skulle de ta kort på det där. […] jag tänkte att det 
… de måste röra sig i någon miljö där det ... de dricker och så. Hon sa att 
hennes pappa var alkoholist, nykter alkoholist, och hennes styvpappa drack 
också. Han hade lovat att sluta […] men han kunde inte hålla det, utan drack 
ändå. 

Jouraren som berättar om spritfesten upplever det som mycket provoce-
rande, och medger att det är svårt att få något grepp om hur situationen fak-
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tiskt såg ut för flickans del, mer än att pappan var nykter alkoholist och styv-
pappan fortfarande missbrukade alkohol. Jouraren i det samtalet menar 
ändå att den speciella beskrivningen av spritfestleken bidrog till kunskap om 
flickans situation hemma.  

 

Skolmiljö och kompisumgänge 
Något som naturligt bryter isolering, vare sig den är påtvingad eller självvald, 
är skolan och det umgänge som är förknippad med tillvaron där. I de samtal 
där barnen har det mycket pressat, framkallas vissa bilder om en skoltillvaro 
innehållande frånvaro, håglöshet och skolkproblematik. En jourare berättar 
om en flicka som ofta fick det arbetsamt i början av veckorna:  

… i och med att det har varit en jobbig helg så fungerade det sämre på skolan 
[…] hon försvann i tankarna … hängde inte med så bra på lektionerna, så hon 
fick läsa ifatt lite grand sedan. 

Trots att skolmiljön är en viktig del av barnens vardag är det inget område 
som får någon särskilt omfattande beskrivning av jourarna. Skolan är sna-
rare något som nämns. Antingen tycks barnen haft en kämpig skoltid eller så 
har det fungerat relativt friktionsfritt: ”Han upplevde att han hade haft en 
bra skolgång hittills.” Orsakerna till de få nyanserade beskrivningarna tycks 
vara att samtalsfokus mer hamnar på barnets relationer och nätverk än fak-
tiska vardagsförhållanden och skoltillvaro: ”Vi pratade inte så mycket om 
det. Jag frågade henne lite om skolan, ja kompisar och sådant där. Hon 
hade några hon lekte med …”  

Skola och socialt nätverk tillsammans med andra barn blir därmed intimt 
förknippade med varandra. Att vara någon, bli respekterad och att ha till-
gång till jämnåriga kamrater ger ett självklart stöd: ”Han har haft en kompis 
då hela skolvägen tidigare, som han sa.” För en annan pojke sätts samband 
mellan utebliven vänskap och en dåligt fungerande skolsituation: 

Han beskrev också på svar på min fråga att det här med kompisar … han 
hade i stort sett ingen vad … och det fungerade inte så bra, i skolan funge-
rade det dåligt. 

Skolan förknippas även med vardagsstruktur och framställs i några fall av 
jourarna som en andhämtningsplats för att kunna erhålla en något sånär 
normal tillvaro: 

… hon såg väldigt klokt på saker och ting ändå, trots att hon haft den här 
uppväxten, vilket får mig att tro att hon haft någon slags fri zon, kanske just i 
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skolan till exempel eller med kompisar eller någonting sådant, där hon så att 
säga fått någon slags … fått ha det ‘vanligt’ eller vad man ska säga. 

Denna ”fria zon” tycks vara nog så viktig för att barnen ska ha tillgång till 
viktiga yttre bilder av sig själva och sin identitet. Bra kamratrelationer tycks 
bädda för en hjälp för barnen att hantera sin egen situation: ”Med kompisar 
det var lugnt och så där, det var inte något bekymmer.” Några av flickorna 
ger, enligt jourarna, uttryck för vännernas påverkan. Medan en flicka pekar 
på vikten av rätt grupptillhörighet, har någon annan svårt att orientera sig 
utan sin bästa väninna: ”Hon hade en kompis som följde med henne [utom-
lands] […] det verkade som det var väldigt viktigt för henne vad andra 
tyckte.” 

De viktiga vänskapskontakterna sätts ur spel för några av barnen, till ex-
empel genom en familjs rigida umgängesregler: ”I och med de strikta regler-
na blir kompiskontakterna lidande. Det är bara när pappan är hemma som 
hon får åka till kompisar, eller ta hem dem till sig.” Även i de fall då jourare 
uppfattar att barnet får träffa sina vänner, menar någon att de egna föräld-
rarnas förhållningssätt kan vara ett socialt hinder för de relationerna:  

… hon sa att hon hade många kompisar och så där … men att hennes 
mamma hade gjort bort henne inför dem och sagt en massa saker och så där 
… så hon var orolig för sina kompisar också nu när hon inte mådde bra. 

De nära relationerna kring barnen blir därmed viktiga på fler sätt, dels som 
stödjare och identitetsskapare, medan föräldrarna vissa gånger agerar 
bromsklossar. Ett tema som verkligen syns och lyfts fram via BRIS är bar-
nens utsagor om ensamhet, både vad gäller reell ensamhet och känslor av 
densamma: ”Nej, nej, jag har i stort sett inga kompisar, sa han. En ensam, 
väldigt ensam kille”. Jouraren, som tagit emot det samtalet, menar att poj-
ken var helt utelämnad åt sig själv:  

… jag fiskade också både efter kompisar, vuxna och andra. Så han framstod 
som ett ensambarn, ensam i skolan, går och bär på den här fruktansvärda 
hemligheten. Pratar väldigt sakligt om det. Men också väldigt … mycket 
sorgset. 

Det är flera jourare som framhåller att ensamhet är ett stort problem för 
många av barnen. Även om ensamhet inte alltid uttrycks explicit är det 
någonting som ändå går att ana sig till: ”Ja, jag tror det, väldigt ensam.” En 
jourare beskriver en annan situation runt ett av barnen som mycket ödslig 
och sorgsen. I det fallet berodde det på att bästa vännen flyttat till annan 
bostadsort: ”… han har haft en nära vän på skolan och de har alltid varit 
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tillsammans […] nu han har inga andra ... inga kompisar ... inget kompis-
umgänge om man säger så.”  

En annan flicka menar jouraren inte tycks umgås med jämnåriga, och inte 
heller kunna ta sig in i vänskapsrelationer, vilket dessutom accentuerats med 
åren: … under de sista åren så hade det varit mycket att hon inte hade ... 
nästan inte haft några kompisar då; att de andra till viss del struntade i 
henne”.  

Isolering  
En del beskrivningar visar hur några av barnen får axla en mycket tung 
börda hemma med ansvar för hushåll och småsyskon. Flera av barnen lever i 
en utsatt situation med droger eller psykiska, fysiska och sexuella övergrepp. 
Jourarna beskriver hur utsatthet medför att barnet blir isolerat från omgiv-
ningen, som i följande exempel med pojken som misshandlas av sina föräld-
rar: ”… det här med att han fick stryk, det var ju det som var jobbigt, han 
kunde få det också om han kom hem försent. De var hårda med tider och 
sådana här saker.” En flicka, som inte tycks utsättas för övergrepp, blir ändå 
föremål för familjens hårda regler och påtvingad isolerande umgänge inom 
hemmets väggar: 

Flickan ska vara med familjen hela tiden, det krävs det av henne. Hon får 
inte ta hem kompisar, hon får inte göra någonting eget, utan ska vara med 
familjen … och det är det som är problemet då; att hon aldrig får vara 
ifred.[…] just nu känns det som att hon håller på att kvävas, som hon ut-
tryckte det. 

Isoleringen kring flickan här ovan framställs av jouraren som mycket kom-
pakt innehållande ingredienser både av familjens ensliga boende och föräld-
rarnas hårda kontroll av henne: 

… den här fullständiga kontrollen; inte ta hem kompisar, inte leka med andra 
kompisar. De bor så till att i så fall måste de ha skjuts … hon ska hem, de har 
schema och hon ska hem med den skolbuss som går direkt efter när hon slu-
tar skoldagen. 

Jouraren pratar om tillvaro och föräldrar som en kompakt enhet, varken 
föräldrars kön eller personlighet framkommer. Jouraren menar att flickan 
efter skoltid endast sporadiskt fick träffa den enda kompis hon har från sko-
lan, vilket tycks vara antingen ett belöningssystem eller en strategi för att 
dölja svårigheter:  
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Om det är något slags belöningssystem eller om det är för att det inte ska se 
alltför konstigt ut utåt, det vet jag inte. Det verkar inte vara ofta … vi pratade 
inte några tidsperioder … väldigt sällan i varje fall. 

En jourare menar att barn tar på sig föräldrarnas ”bördor” och anpassar sig 
efter det för att stå ut i olika situationer. En flicka har enligt jouraren svårt 
att ta sig för med någonting alls på sin lediga tid:  

… allmänt tar säkert barn på sig föräldrars tyngd eller lättnad av det de kän-
ner av de närmaste i omgivningen. Så hon ... kanske känner en del ansvar 
över det också. […] fick känslan av det att hon ... kanske fastnade lite själv på 
grund av att föräldrarna sitter fast. 

Isoleringen behöver på så vis inte vara påtvingad, utan också utgöra en re-
aktion på att man som barn inte orkar eller vill engagera sig i annat utanför 
familjen. Hur står barnen ut med att leva isolerat och kanske utan insyn från 
omgivningen? En utsaga från en jourare som sammanfattar barnens anpass-
ningsförmåga lyder så här:” hon har fått lära sig leva, med det här bekym-
ret i familjen ... förmodligen har det inte synts så himla mycket i skolan ... i 
alla fall inte tillräckligt för att någon skulle ha reagerat.” Enligt jourarnas 
uppfattningar kämpar flera av barnen på med tunt socialt nätverk omkring 
sig, utan att hemsituationen uppmärksammas av skola, släktingar eller andra 
vuxna i barnets närhet. En jourare berättar om den flicka som i en mycket 
svår livssituation så att säga förlorat sitt skratt: 

… hon hade så lätt till gråt. Hon tyckte att hon var så känslig och att de 
kunde bara stöta i henne eller så där, så började hon storgråta. Ja, hon gråter 
väldigt mycket sa hon. Då frågade jag: skrattar du någonting då? […] nej, det 
kunde hon inte ... även om mamman skojade med henne, så blev det konst-
lat. Det kändes inte naturligt för henne. Nej, det fanns inte något skratt i 
henne, hon kunde inte hitta den där glädjen. Det tyngde för mycket, allting 
negativt. 

Jouraren säger: ”Jag tyckte att det verkade vara en väldigt rotlös familj … 
isolerad familj.” Isolering och ensamhet är något som framträder även för 
den pojke som saknar syskon och lever tillsammans med äldre föräldrar:  

jag fick bilden av alltså ett äldre par och ett ska vi säga, någon slags … ganska 
gammeldags tänkande kring fostran då och sådana här saker. 

I det samtalet lyfts isolering och pojkens besvärliga familjesituation fram 
som bärande teman i samtalet mellan pojke och jourare. I ett barns familj 
framstår situationen som extra svår för den flicka som ringt BRIS. Jouraren 
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beskriver flickans motstridiga känslor för sin familj och en situation i van-
makt där ingen av föräldrarna klarar av omsorgen av flickan:  

De bor nu på ett sådant här, hon säger barnhem ... typ ett behandlingshem 
då, där hela familjen bor … och så har de bott på ett tidigare, innan då. De 
har fått hjälp av psykvården, eller ja, psykolog och ... ett team. 

Samtalet speglar en social situation som krävt att den offentligt sociala bar-
navården gått in med åtgärder för en familj i kris. I flera av intervjuerna, och 
då särskilt i samtal som på något sätt behandlar relationsproblem i familjen, 
framkommer svåra situationer, som ibland krävt olika typer av ingripanden. 

 

Kontakter med vuxna och andra aktörer 
I intervjuerna ingår både kontakter med skola, sjuk- eller skolhälsovård och 
socialtjänsten liksom kontakter med andra vuxna i barnets närhet. Lärare på 
skolan är en självklar kontakt i barns skolmiljö. En flicka deklarerar till en 
jourare att ett samtal med läraren hade kunnat vara bra: ”en som hon kände 
att hon skulle kunna ha pratat med, men hon tyckte inte att det hade be-
hövts.” Läraren var ändå någon som fanns där om behovet skulle uppstå. En 
funktion på skolan som nämns vid flera tillfällen är skolsköterskan:  

… vi diskuterade runt om det här med vettiga vuxna och det kändes som att 
han … att orken skulle räcka att kontakta sjuksköterskan då […] Han har 
träffat henne för två, tre år sedan sist då och hon var kanske någon som 
skulle kunna lyssna. 

Att finna vuxna i närheten som förmår lyssna ses som centralt för att barnen 
ska kunna må bra.  

Skolsköterskor och skolkuratorer 
Skolsköterskan i det föregående avsnittet framställs som positiv, men det 
finns även exempel på motsatsen. Till exempel så menar en annan jourare 
att den flicka hon pratat med fått en dyster erfarenhet av att inte kunna lita 
på skolsköterskan. Sköterskan hade utan flickans vetskap och samtycke för-
medlat känslig information vidare till flickans lärare:  

efter någon vecka så hade läraren kommenterat någonting ... i och för sig 
som ett stöd, men hon kändes fruktansvärt kränkt i och med att det hade gått 
ut. Hon trodde att det var någonting som skulle stanna hos syster då. 
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Skolsköterskans tilltag hade, enligt jouraren, fått motsatt effekt i och med att 
tilliten till skolsköterskan inte längre fanns kvar. En tredje flicka hade också 
pratat med skolsköterskan: ”Vi pratade om det här med skolsköterskan, hon 
nämnde henne i förbifarten … att hon hade träffat henne.” Trots att inga 
negativa värderingar görs om den kontakten upplever jouraren att det var 
svårt att motivera flickan att gå dit igen: ”… när det kommer till kritan så vill 
hon inte, och det kändes oerhört svårt att motivera henne”. Jouraren tycker 
sig se ett motstånd mot att söka sig till vuxna.  

En pojke hade valt att besöka skolkuratorn för att få stöd i en ohållbar 
skolsituation: ”Han gjorde ett försök i våras att tala med kuratorn på sko-
lan.” Jouraren menar att kuratorn saknat förståelse för pojkens situation, 
och därmed inte tagit det på allvar: ”Enligt honom så menar kuratorn då att 
det här skulle gå över av sig själv …” Jouraren konstaterar att pojken inte 
fått någon som helst hjälp: ”… det här med kuratorn tyckte han ju hade va-
rit fruktansvärt … att det inte hade kommit till någon slags förändring då.”  

Jouraren som berättar om samtalet menar att förväntningar som grusas 
blir till stora besvikelser och en misströstan om att stöd går att få hos de 
vuxna som är anställda för uppgiften. Motstånd mot vuxenkontakter finns 
även hos de barn som uttryckt tillit till de personer de haft kontakt med. En 
jourare förklarar en pojkes hållning så här: ”Positiva med dem han haft, 
osäkra inför dem han inte haft.” Att våga ta kontakt är helt enkelt inte allde-
les självklart. 

I ett annat samtal där jouraren känner sig resignerad över pojkens svåra 
livssituation, berättar han att det utbrutit både skratt och lättnad under in-
tervjun när skolans kurator kom på tal. Jouraren berättar att pojken fått stöd 
och hjälp med sin oro och sina koncentrationssvårigheter:  

… och jag tackade någon lycklig stjärna att det ändå fanns någon skolkurator, 
för henne hade han förtroende för. Mmm … och han tyckte att hon var bra. 
Hon var schysst. 

Enligt jourarna är det flera av barnen som nämner att de vet om att skolku-
ratorn finns på skolan. De barn som av olika anledningar blivit uppmanade 
att gå till kuratorn är enligt jourarna mer reserverade och tycker inte heller 
att samtalet gett särskilt mycket jämfört med dem som gått ditt självmant. 

Psykolog och barn- och ungdomspsykiatri 
En flicka hade gått i samtal inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den 
kontakten menar jouraren gett flickan verktyg för att hantera sin situation: 
”de hade gått i familjeterapi på BUP då, och det tyckte hon var jättebra. 
Hon hade gått i sju veckor, tror jag det var, och efter det så var det bra”. 
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Samtalen inom psykiatrin hade enligt jouraren hjälpt en bra bit, tills en an-
nan situation inträffade i familjen som skakade om grunden för familjen 
igen. Trots positiva erfarenheter framhåller jouraren att flickan ändå var 
mycket arg och bitter över att än en gång behöva ha kontakt med psykiatrin: 

Nu hade mamman sagt då att det var på gång då kanske att hon skulle på 
BUP i 24-veckorsperiod, och det var hon också så förbannad på […] hon sa i 
alla fall att ‘det är katastrof för mig, för jag tappar mina vänner, jag tappar 
skolarbetet, jag tappar allting … ’. 

Flickan upplevde det, enligt jouraren, som att hon blev tvungen att ansvara 
för en situation som rör hela familjen och betala genom att i värsta fall för-
lora kontakten med både skola och vänner. Det är en bild som går igen inom 
BRIS; att barnen måste ta på sig stort ansvar när omsorgen brister på olika 
sätt. I samma samtal som flickan uttryckt att kontakterna varit ”jättebra” har 
jouraren en föreställning om att flickan samtidigt känner sig helt sviken av 
vuxna över huvud taget: ”… om vuxna, verkligen bitter på vuxna, att de 
ställer inte upp och de lyssnar inte.” Jouraren, som själv praktiserat inom 
barn- och ungdomspsykiatrin ställer sig kritisk till deras familjeorienterade 
perspektiv som utgår från de vuxna istället för att ha ett barnperspektiv: 

… det är ofta ett vuxenperspektiv på BUP, att man vänder sig ofta … går ofta 
via föräldrar och så där. Det är familjeterapi som ofta är dominerande for-
men av behandling […] vad jag menar, i alla fall i praktiken, är att vissa barn 
i visa familjer fick för lite uppmärksamhet i det här familjearbetet […] istället 
då att det blev mycket prat, till exempel. 

Jouraren säger att hon inte är kritisk specifikt mot psykiatrin, utan snarare 
mot det pedagogiska eller terapeutiska förhållningssätt som hon menar finns 
och genomsyrar verksamheten, vilket kan leda till att man är för inriktad på 
att lösa problem till förmån för att se till det enskilda barnet: ”… att det i en 
sådan här problematik är lätt att kanske glömma bort tjejen då i det här, 
att man kanske inriktar sig för mycket på vårdnad och sådant …” 
 

Möten med socialtjänsten 
Tre av barnen i materialet uppges ha erfarenheter av kontakter med social-
tjänsten. Mötet med socialtjänsten har oftast skett via anmälan eller någon 
vuxen i barnets närhet. En jourare menar att det barn hon pratat med hade 
tyckt att socialhandläggaren var trevlig och jouraren menar att de agerat på 
ett sätt som var bra.  
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En annan jourare menar att det barn hon pratat med hade tyckt att den 
”kurator” hon pratat med på socialtjänsten var tråkig: ”och han var bara 
tråkig, tror jag var orden hon använde. Jag tror att hon då inte förstod 
speciellt mycket vad hon hade där att göra, så att säga.” Jouraren säger att 
flickan hade en diffus uppfattning om socialtjänstens verksamhet och för-
knippade det med social dramatik och mycket svåra händelser inom familjen 
”som sedan synliggörs och uppmärksammas”. I det tredje fallet berättar 
jouraren att socialtjänsten har agerat mer ingående i familjen:  

Så säger hon att socialtjänsten är emot dem … ‘De skriver upp allting, allt vi 
säger och vad vi gör och så där’ […] ja, det var rätt starka saker hon sa, för att 
‘de är elaka och vill oss inte … precis som att de inte vill oss väl.’ […] Hon 
känner väl att de inte lyssnar … det var väldigt negativt. På något sätt till de-
ras nackdel hela tiden. 

Jouraren framställer barnet som både argt och ledset för att socialtjänsten 
hade lagt sig i hur de hade det i familjen.  

Känslouttryck och förhoppningar 
I flera av samtalen framhåller jourarna olika känslouttryck i samband med 
att de berättar om hur de uppfattat att enskilda barn har det. En flicka besk-
rivs av jouraren som ”lite nere”. En annan flicka var enligt jouraren mycket 
nedstämd: ”så var hon ledsen, det var darr på rösten hela tiden.” Under 
samtalet kämpade flickan med att hålla tillbaka tårarna: ”… hon bröt samta-
let av och till och så blev det tyst mitt i en mening. Jag hörde hur hon tog ... 
alltså man hör ju den här gråten … och så hämta andan igen för att inte 
börja gråta. De bilder om vardagsliv och fritidsintressen som skymtar fram 
vid sidan om samtalsfokus visar allt från svåra livsberättelser, tonårsflickors 
navigerande mellan krav, normer och rädslor till positiva förhoppningar om 
den egna framtiden:  

Jag kollade av det speciellt, om hon hade någon vision om framtiden. Ja, hon 
tyckte det var kul att jobba på [arbetsplatsen]. Hon bodde i en trevlig stad, 
och tyckte att det här var nog … det här skulle kunna bli bra. 

I citatet skymtar det fram en positiv förväntan om framtiden och att pro-
blemområdet som diskuterats i telefonsamtalet inte dominerar livet eller 
förmörkar framtidsutsikterna. De fragmentariska bilderna av barns och ung-
domars hemmiljö och fritid ingår i en väv av enskilda individers olika livssi-
tuation. Främst är det samtal som tar upp mycket jobbiga hemförhållanden 
som speglar bristen på egen kvalitativ tid. Även om det är allvarstyngda be-
rättelser som dominerar, finns även lite spirande tonårskärlek beskriven: 
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”Hon hade någon kille på gång så här som hon var lite halvintresserad av 
och som hon hade kysst några gånger och sådant där”. Bland problemskild-
ringar lyfts även en del positiva aspekter fram som handlar om fina relation-
er med jämnåriga. En jourare skildrar de förälskelsekänslor som en flicka ger 
uttryck för:  

Samtidigt det här lite pirriga; att den här [killen] var så fantastisk. Han var 
[äldre än henne] och såg jättebra ut; ‘som en dröm’, beskrev hon det som, 
hon var så förälskad på något sätt […] hon var ganska uppåt också. […] och 
hon var jätteförtjust i honom. 

 

Sammanfattande analys 
Här sammanfattar jag de mest framträdande föreställningar som jourarna 
har om barns och ungdomars situation. Kategorin barn och ungdomar inne-
bär här tolv flickor och tre pojkar. Företrädesvis är det alltså bilder av flickor 
som görs gällande, vilket stämmer väl överens med att det är cirka 74 % av 
samtalen till BRIS som handlar om flickor. Som jag kunnat visa har jourarna 
genomgripande föreställningar om ålder och mognad. Jourarna gör en kopp-
ling mellan mognad och uttrycksförmåga, att vara verbal och välformulerad. 
Flera av flickorna beskrivs som brådmogna och att de tvingats bli mer mogna 
än vad de egentligen borde vara på grund av svåra livsomständigheter. Synen 
på mognad varierar inom olika samhällen och i olika kontexter (James & 
Prout, 1997; Corsaro, 2005). 

Stereotypa föreställningar om syskon och undermåliga föräldrar 
I samtalsformulären ingår att som jourare fylla i vilket familjemönster bar-
net befinner sig i, varför det är möjligt att få en schematisk bild av hur famil-
jekonstellationerna ser ut. Familjebilder framkommer sporadiskt i samtalen 
och uttrycks olika beroende på samtalsfokus. I intervjuer tonas familjen både 
upp och ner, vilket beror på samtalets fokus och vilket syfte den individuella 
jouraren kan finna under samtalsprocessen. Barnens föräldrar framträder 
stereotypt. Knappast några vuxna personer tycks bry sig tillräckligt om sina 
barn, lyssna och prata med dem, eller kämpa för deras bästa. Den goda, när-
varande och intresserade föräldern lyser med sin frånvaro. Istället domine-
ras bilderna av otillräckliga vuxna som inte till fullo kan förstå sina barns 
bästa, brister i omsorg och respekt, vilket tycks underminera barnens möj-
ligheter att må bra.  

Mödrarna är efterlängtade, men till stor del onåbara, enligt jourarnas ut-
sagor. Oavsett om mamman är otillgänglig genom att bo långt bort, vara 



 151 

sjuk, drogmissbrukare eller bara distanserad och/eller oförmögen till fysisk 
närhet – så beskriver jourarna en ”mamma-längtan” hos barnen. Uppfatt-
ningen att det främst är hos modern ansvaret för barnet bör ligga förekom-
mer implicit. Fäderna beskrivs än mer knapphändigt. De gånger de blir syn-
liga är främst i samband med problem mellan de egna barnen och den nya 
partnern. Fäder som missbrukar beskrivs delvis, och då knappast som någon 
resurs alls för barnet. Det ger vid handen att föräldrarna inte bedöms som en 
reell tillgång för barnen. 

Personer som synliggörs i den närmsta familjekretsen är syskon, och då 
främst äldre hel- och halvsyskon. När barns sociala nätverk kommer på tal 
nämns farmödrar och mormödrar. Av olika skäl tycks just dessa äldre kvin-
nor inom familjen spela en viktig roll för flertalet barns välbefinnande och 
därmed även fylla behovet av en nära vuxenrelation. Däremot nämns varken 
farfar eller morfar alls i samtalen.  

Fragmenterade föreställningar om vardag 
Med utgångspunkt från intervjuerna framträder ingen fullständig förståelse 
av enskilda barns hela vardagsmiljö, liv och leverne via jourarna. Vardags-
miljöerna beskrivs som fragmenterade i olika små glimtar eller skärvor av 
var och ens hela tillvaro. Det svåra, tunga och obegripliga kring barns pro-
blem saknar därmed konkreta motvikter i vardagens aktiviteter, funderingar 
och känslor. Det alldagliga eller vanliga livet utanför blir till stor del en för-
dold sfär även kring de barn där problemets omfattning inte är fullt så ge-
nomgripande som för dem där mer eller mindre hela tillvaron tycks vara i 
gungning. När vardagens nyanser inte är tydliga finns en uppenbar risk att 
de dikotoma bilderna får fäste; antingen denna isolering eller inte, antingen 
ensamhet eller inte, antingen ett genuint intresse eller ett flyktbeteende.  

En handfast omständighet i barnens barns liv är skolmiljön. I jourarnas 
föreställningar om barns vardagsmiljö nämns skolan i samband med skol-
sköterska och skolkurator. Skolan speglar antingen frånvaro och skolpro-
blem hos några av barnen eller en okomplicerad skolgång för andra. Skolan 
framstår även som en andhämtningsplats och frizon för att ha möjlighet att 
bryta eventuell isolering och skapa en vardagsidentitet tillsammans med 
andra.  

Föreställningar om andra aktörer i relation till BRIS 
Skolpersonal har enligt flera av jourarna, kunnat fungera stödjande för flera 
av barnen. Framförallt har barnen känt sig ”peppade” när de vuxna funnits 
tillgängliga som en resurs, och barnen kunnat söka sig dit självmant. Kontak-
terna på skolan har däremot fungerat sämre när en enskild elev uppmanats 
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att gå dit, mer eller mindre mot sin vilja. Vuxen styrning framställs med 
andra ord som något negativt. Det är handlingar som sker på barnets eget 
initiativ som ger goda resultat enligt den åsikten. Vuxna på BRIS ses som 
möjliggörare av att stärka barns egna initiativ, och inte som ett vuxenhinder 
på samma sätt som vuxna i andra verksamheter. Det intressanta i bilderna är 
att värderingarna om dessa personer i sin professionella utövning ofta diko-
tomiseras; antingen är de bra och goda eller också oförmögna att stödja bar-
net. Ibland framstår de till och med som opålitliga eller illvilliga.  

Som jourare är det möjligt att bekräfta enskilda barns berättelser om 
andra instanser via samförstånd och egna erfarenheter. En implicit kritik 
som framförs är barnens upplevda svårigheter att komma till tals och bli 
lyssnade på inom socialtjänst, psykiatri och andra vårdinrättningar, trots att 
verksamheternas målgrupp är just barn och unga. Som jourare är det också 
möjligt att referera till egna erfarenheter för att förstå det barnen berättar 
om andra instanser. Ett exempel på det är jouraren som beskriver hur ett 
alltför uttalat familjeperspektiv inom barn- och ungdomspsykiatrin kan få 
motsatt verkan gentemot enskilda barn, eftersom fokus på familjen som 
system ”tonar ner” ett konkret barnperspektiv. Med en distans som frivillig-
organisation kan BRIS betrakta dessa instanser, dess förtjänster och tillkor-
takommanden med utgångspunkt från erfarenheterna i Barnens Hjälptele-
fon.  

Jourarnas framställningar förklarar och legitimerar samtidigt BRIS egen 
verksamhet. BRIS barnperspektiv framstår som tydligt och välavgränsat i 
relation till andra verksamheter. Det är ett barnperspektiv fristående från 
myndighetsutövning, olika organisatoriska sätt att planera och utföra vård 
och socialt arbete till exempel inom socialtjänstens olika ansvarsområden, 
liksom fritt från påverkande vårdideologier.  
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Kapitel 8 
 

KÖN, PROBLEMATISKA RELATIONER 
OCH ÖVERGREPP 

 
 
I föregående kapitel redogjorde jag för vad jourarna uppfattar och framstäl-
ler om barns vardagstillvaro. I det här kapitlet lyfter jag fram områden och 
problem som framförs mer tydligt eller frekvent än andra i intervjuer med 
jourarna. Jag väljer att kalla dessa områden för diskurser, då de är vanligt 
förekommande samtalsordningar53 (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Eftersom det företrädesvis är flickor och unga tjejer som ringer till BRIS 
stödtelefon så återspeglar jourarnas redogörelser om kön till stor del flickors 
berättelser. Den andra diskursen om problematiska relationer behandlar 
svårigheter inom nybildade familjer. Framställningen utgår från fyra olika 
samtal från flickor som ringt till stödtelefonen. Övergrepp är den tredje dis-
kursen, och behandlar olika övergrepp i intervjuer om barnsamtal från både 
flickor och pojkar. Kapitlet avslutas med Sammanfattande analys om de te-
man som konstrueras inom diskurserna. 
 

Kön 
Det är flest flickor som ringer till BRIS stödtelefon och det är flest flickor 
som ingår i samtalen i studien, därför är det extra angeläget att studera hur 
diskurser om kön konstrueras. Jag har i denna framställning valt att an-
vända mig av begreppet kön, vilket i denna vidare mening omfattar både 
biologiskt kön och kulturellt/socialt kön (genus). Jag vill undvika en tudel-
ning mellan biologiska fakta54, det vill säga att det finns kvinnor och män 
med olika biologiska kön och därmed olika funktioner för reproduktionen, 
och å andra sidan benämningen genus som den sociala och kulturella tolk-

                                                             
53 Jag är medveten om att alla problemområden kan kallas för diskurs. Orsaken till att använda diskursbe-
greppet här är för att de problemområden som behandlas i kapitlet är centrala problemkategorier i BRIS. Jag 
vill lyfta fram dem åtskilt likväl från generella representationer som från framställningar om vardagsvillkor.  
54 När jag skriver fakta är jag väl medveten om att även det biologiska könet historiskt sett är en föränderlig 
kategori (Laqueur (1990). 
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ningen av dessa skillnader.55 Vid en sådan uppdelning betraktas biologiskt 
kön som en fast kategori, medan genus kan bestämmas av aspekter som tid, 
rum och plats. Risken med en dikotom utgångspunkt, där biologiskt kön 
anses föregå genus, är att kropp och genitalier blir symbolen för en given 
eller ”naturlig” essens där sedan social handling kan appliceras (t.ex. Björk, 
1996; Moi, 1997). De huvudfrågor som utgör kön i intervjuerna har jag tema-
tiserat under rubrikerna kvinnlighet, sexualitet, hormoner och smink. 

Kvinnlighet 
Några av samtalen från flickor tar upp temat ”kvinnlighet”, om än på lite 
olika sätt. I de få samtalen från pojkar tas inte ”manlighet” eller maskulinitet 
upp på motsvarande sätt. Istället skymtar åsikter om pojkars och mäns bete-
enden förbi i övriga samtal. Delvis kan det bero på att flickorna och pojkarna 
i stort ringt till BRIS om olika saker. Temat kvinnlighet kategoriseras i BRIS 
samtalsformulär under följande kategorier: ”Identitets- och könsutveckling”, 
”Förhållanden och sexualitet”, ”Fysisk/psykisk misshandel/vanvård” samt 
”Sexuella övergrepp/ofredanden”. Endast ett av pojkarnas samtal är registre-
rat under en av dessa kategorier, och i det samtalet kom fokus inte att ligga 
på pojkens könsidentitet, utan snarare pojken som offer för misshandel.  

En manlig jourare framhåller en del generella åsikter om flickors sätt att 
vara. Han menar att: ”det är väldigt svårt för väluppfostrade flickor att 
säga ifrån”. Den utsagan ges som en bisats till berättelsen om en tonårs-
flickas kamp för att få röra sig ofredad i sitt bostadsområde. Samma jourare 
målar i ett annat samtal upp en dyster bild av de flickor han benämner ”de 
gråa tjejerna”, mer eller mindre deprimerade tonårsflickor, som han menar 
inte riktigt kan finna sin plats i tillvaron:  

… det är speciellt när det gäller de här gråa tjejerna som är på väg och ska 
sluta skolan nu och har i genomsnitt tvåa56 i betyget och inte är intresserade 
av någonting, de har ingen kille och inga kompisar, och ingen häst och har 
inte läst en bok på flera år. Och de undrar liksom, de kan inte se sig själva 
som vuxna, de har ingen aning om vad livet ska bli och de är jävligt deppade 
och de tycker att allting är skit. 

                                                             
55 För en utförlig redogörelse om distinktionen mellan kön och genus se Gothlin (1999).  
56 Jouraren refererar här till det betygssystem där bedömningen gjordes mellan betyg 1 och 5. Betyget 2 
motsvarar ungefär precis godkänd. Med en tvåa i betyg var man inte självklart underkänd, då det även fanns 
en ännu lägre grad i betyget. Vid stor frånvaro kunde eleven få streck, vilket innebar att man inte tillgodogjort 
sig ämnet. 
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Den manlige jourarens förståelse om flickor är enligt egen utsago framförallt 
färgad av egna erfarenheter av samtal i Barnens hjälptelefon. Flickornas 
tankar om sexualitet, kropp och ideal är något som till viss del flickorna 
själva kommer in på under samtalen, men framförallt är det jourarna som 
resonerar omkring det. I ett samtal, som tar upp ”identitets- och könsut-
veckling”, för den kvinnliga jouraren ett generellt resonemang med flickan 
om kvinnokroppars utveckling: ”… i början pratade vi lite om … ja, kvinno-
kroppens utveckling över huvud taget …” Jouraren sätter den fysiologiska 
könsutvecklingen i relation till konstruerandet av kvinnlighet: 

... garanterat så kommer du ju att öka i vikt med åldern också, och då sa hon 
så här: Ja, men jag har redan bröst och så här. Ja, sa jag, men det brukar 
flyttas … När man är runt 18-20 år flyttas lite kilon hit och dit. Man kanske 
inte går upp i vikt, men man kommer ändå att se annorlunda ut, så att ja; 
man blir mer kvinna. 

Att bli mer kvinna är i den betydelsen detsamma som att vara fullt könsut-
vecklad; genom att öka i vikt och erhålla kvinnliga former blir den unga 
flickan en kvinna. Jouraren framställer den pubertala kvinnligheten som 
något magiskt och motsägelsefullt. I samtalet framkommer inga resonerande 
tankar kring sociala eller kulturella aspekter av själva könsidentiteten. Jour-
arens egna funderingar efter samtalet handlar uteslutande om biologisk ut-
veckling och inte konstruerandet av kvinnlighet utifrån ett genusperspektiv. 
Ett annat samtal från en flicka handlar om kroppsformer och vikt: ”… det 
började med att hon ställde en fråga om det var för lite att väga 40 ... eller 
för mycket att väga 40 kilo, om man var 1.60 lång.” Den kvinnliga jouraren 
berättar att hon frågade om ålder för att kunna bilda sig en uppfattning om 
flickan: 

… då frågade jag hur gammal hon var och så där ... Hon sa att hon var nor-
malutvecklad […] hade fått mens och hade lagom stora bröst, så då tyckte jag 
att fyrtio [kilo] absolut inte är för mycket. 

Jouraren frågar flickan varför vikten är så viktig för henne: ”Då sa hon att 
hon hade varit mobbad när hon gick i ettan, tvåan och trean för att hon var 
lite rund. Men det var för flera, flera år sedan i så fall. Hon pratade inte 
någonting om [mobbning] från kompisar eller så.” Då mobbning inte tycks 
kvarstå som problem lämnas det temat. Jouraren reagerar inte på att flickan 
i värsta fall kan lida av sjukdomen anorexia nervosa, fastän hon uppenbarli-
gen är mycket smal. Samtalet handlar istället till viss del om bantning: 
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Vi pratade lite grann om bantning och sådant där. Jag föreslog att om man 
vill hålla sig i trim att man hellre ska motionera, och det sa hon att hon 
gjorde. Hon red och brukade cykla och så där. Och sedan sa hon också att ... 
eller jag frågade om hon var frisk i övrigt, då sa hon att hon hade väldigt 
mycket ont i huvudet. Vi pratade lite grann om att man ska dricka mycket, 
och det sa hon att hon gjorde. 

I det sammanhanget berättar flickan att hon varit hos psykolog också. Joura-
ren säger efteråt att hon fick intrycket av att det i andra änden av telefonlu-
ren satt en flicka som inte riktigt visste hur hon skulle förhålla sig till saker 
och ting i tillvaron:”... om man ska läsa mellan raderna, fick jag känslan av 
att hon är en tjej som vill göra rätt. Att det ska vara ... är det för mycket att 
väga så, eller är det okej? Ja, det är nog okej. Jaha.” Jouraren bedömer att 
flickans självförtroende är dåligt och att hon strävar efter att finna ett sätt att 
vara som är gångbart för henne. 

Sexualitet 
Ett samtal har kodats under kategorin ”förhållanden och sexualitet”. På frå-
gan om vad samtalet handlade om, svarar jouraren: ”Det var en flicka som 
var [tonåring] och som ville fråga om det gör ont första gången. Sedan 
kom vi in på kondomer och p-piller och gynundersökningar så där. Vi pra-
tade också om kompistryck.” Jouraren beskriver en tonårsflicka, som var 
”lite blyg och fnissig” över att behöva prata om sex, samtidigt som hennes 
funderingar var väldigt seriösa: 

Hon tyckte det kändes jobbigt att hon var den enda som var femton år och 
oskuld,57 och att oskulderna i klassen var, tyckte hon, lite "töntiga" […] De 
andra tjejerna som hade varit med i gamet var så coola och hade så mycket 
att prata om. 

Att ha varit med i ”gamet” innebär i det här sammanhanget de personer i den 
egna umgängeskretsen som haft samlag och inte längre är oskulder. Att vara 
oskuld var för denna flicka en plåga, eftersom det tvingade henne in i en 
ofrivillig identitetskris med en känsla av utanförskap och villrådighet. Själva 
samlagsdebuten kom att handla om en vilja av att ha ”gjort det” för att där-
med räknas till den grupp av tjejer hon ville tillhöra: 

                                                             
57 Flickan är yngre än medianåldern för första samlaget, som enligt Riksförbundet för sexuell upplysning 
ligger mellan 16 och 17 år (RFSU:s hemsida: www.rfsu.se. 2004-04-16). Forsberg (2000) framhåller att den 
heterosexuella sexdebuten idag sker allt tidigare, främst hos flickor. De allra tidigaste sexuella erfarenheterna 
görs på egen hand utan partner. 
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Det var nästan det enda de pratade om; sex och killar ... Hon ville också ha 
någonting att prata om själv så att säga; ha lite erfarenhet. Det verkade vara 
väldigt viktigt att få vara en av dem som inte är oskuld. […] Man kunde ana 
lite grupptryck i det där också, att det var någonting som var viktigt och hon 
nämnde själv också att det kändes som att hon skulle vilja ha det bortgjort 
och slippa vara oskuld. 

Flickan gav uttryck över sin önskan att få vara med de andra kompisarna 
som enligt hennes uppfattning hade så mycket erfarenheter att prata om, 
medan hon ofrivilligt reducerats till att identitetsmässigt tillhöra kategorin 
med de oerfarna oskulderna i klassen: ”just oskulderna i klassen, för det var 
sådana här som … ’man ska inte röka, man ska inte dricka’, det kände hon 
ingen samhörighet med, för hon sa att ’själv är jag en framåt tjej som vill 
prova på lite grejer’.” Parallellt med viljan att tillhöra dem med tuff attityd 
och erfarenheter av sex var det också någonting som skrämde henne oerhört. 
Inför jouraren gav hon uttryck för sin nervositet: 

Sedan när vi pratade gynundersökningar blev hon nervös och sa sedan ’nej, 
Gud vad nervös jag blir då’. […] Hon var stressad över hela situationen, 
stressad dels att hon var oskuld och dels också stressad över att någon gång 
måsta göra det första gången. ’Vad händer då? Hur pinsamt blir det? … och 
gör det ont?’ ... Allt sådant. 

Nervositeten bestod uppenbarligen av flera komponenter. Som om inte det 
är mödosamt nog med dilemmat att navigera mellan det ”coola” och det 
”töntiga”, framträder ytterligare en dimension att ta ställning till inom sexu-
alitetens erfarenhetssfär. Nämligen att som flicka inte komma att betraktas 
som alltför lättfotad: ”Hon berättade om sin kompis i klassen, som hade 
legat med några killar ’hon är inte ett luder’ sa hon, men hon hade legat 
med några killar som hon hade varit tillsammans med.”  

Temat hora och madonna, att ”ha gjort det”, men inom acceptansens 
norm, är inget som följs upp i samtalet, utan är snarare något jouraren re-
flekterar kring efteråt med utgångspunkt från flickans språkbruk. Medan 
flickans bästa vän framställs som sansad, framhåller jouraren att flickan 
tyckte att några av de övriga flickorna i klassen hade en överdriven inställ-
ning:  

… det var några hon tyckte var lite dryga som skröt mycket” […] Det verkade 
vara ganska mycket i samband med fester och i buskage ... som de där tjejer-
na snackade om. Och då undrar man som vuxen hur mycket som är sant 
också. Det kan vara ganska mycket snack bara. 
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Jouraren tonar ner kompisarnas berättelser i samtalet och beskriver istället 
oron över samlagsdebuten som något generellt för alla ungdomar, vilket 
även var något som hon resonerade med flickan om i stödtelefonen: ”Då sa 
jag ’ja, men du får tänka på att de också har varit oskulder. De har säkert 
tyckt det var pinsamt första gången’. Då sa hon att den ena tjejen hade 
varit full första gången.” Att vara alkoholpåverkad var med andra ord ett 
sätt att dämpa oron inför egna erfarenheter av sex. Flickan var nervös för att 
göra fel, dels under själva samlaget: ”det blir pinsamt om man gör fel, att 
hon var rädd att hon skulle göra fel”. Dels undrade hon hur man skulle göra 
för att skaffa preventivmedel: ”om kondomer och sådant … ’hur gör man? 
kan man bara gå och köpa p-piller någonstans?’ Då kom vi in på gynun-
dersökningen och det tyckte hon lät hemskt, och frågade hur de gick till.” 
Frågorna omkring prevention tycktes därmed vara en mental förberedelse 
inför den sexuella debuten med en partner. Däremot visste hon inte vad hon 
hade att förvänta sig: "Visst är det väl så att killar alltid har kondomer?" 
Flickan hade också träffat en kille som hon berättade om: 

Hon hade någon kille på gång som hon var lite halvintresserad av och som 
hon hade kysst några gånger, det verkade som att han var den utvalde så att 
säga till detta uppdrag. […] jag tyckte att hon skulle vänta tills hon blir kär i 
någon. Och då sa hon ’jag tycker jättemycket om den här killen och så’. 

Synen på kärlek som grund för sexuella relationer uppfattade jouraren att 
hon delade med flickan, och att det var en del av problemet med att snabbt 
försöka bli av med sin oskuld. Flickan hade sett ut en lämplig partner, som 
hon tyckte om, och hade därmed förhoppningar om att han skulle befria 
henne från oskulden och den identitetskris som den, symboliskt sett, förde 
med sig.  

Hormoner och smink 
I ett annat samtal målas bilden fram av en prepubertal tonårsflicka som be-
skriver en konflikt mellan å ena sidan hennes egna önskningar om att få ge 
uttryck för sin nyfikenhet kring typiska tonårsaktiviteter, beteenden och dess 
olika attribut, och å andra sidan föräldrarnas rädsla kring att något negativt 
ska inträffa. Förutom förmaningar och kontroverser uppstår ”billighets-
temat” igen. Om faran att anses ”billig” framställdes implicit i samtalet med 
flickan som ville bli av med oskulden, var det desto mer framträdande i detta 
samtal. Jouraren refererar tillbaka till utsagor i samtalet där flickan berät-
tade om moderns tillrättavisningar: ”Om hon frågade om hon fick måla 
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kajal58 blev det bråk, för då svarade mamman: ’om du målar kajal, då ska 
jag ge dig en femtioöring, för så billig är du då’.” Enligt jouraren sårade 
resonemanget flickan, som beskrev hur hon försökte värja sig mot anklagel-
serna om att vara ”billig som en femtioöring”: 

Hon blev jätteledsen, för ’det är jag inte, nej, jag är inte sådan, jag vill bara ha 
kajal - och jag har kajal’, säger hon. ’Jag har så lite att mamma inte ens ser 
det, men jag skulle vilja ha lite mer’. 

Jouraren beskriver henne som en helt normal flicka, som inte får gehör av 
föräldrarna när hon vill testa att sminka sig eller umgås med vännerna på 
fritiden, vilket hon understryker med adjektiven ”snäll” och ”fin”: 

Det var en helt normal tjej. En snäll, fin flicka som ville se [teveprogram], 
dricka O’boy, sätta kajal på ögonlocken och åka in till stan någon gång, och 
gå i affärer ... det handlade inte om att gå på disco eller åka runt med någon 
kille eller något sådant. 

Konflikterna framställs som akuta och accentuerande: ”ju mer tonåring - ju 
mer pubertetshormonsprängd - hon blir, desto värre kommer det att bli. 
Hon vill se [TV] och titta på hångel och sex givetvis, för hon är på väg in i 
det.” Jouraren menar att flickans känsla av vanmakt och uppror gentemot 
föräldrarnas normer och regler gav upphov till ännu större vilja av testande: 

Och dessutom tycker jag att man hörde hur protesten växte i henne att ’när 
jag blir stor, om inte jag får göra någonting nu, då kommer jag att vilja göra 
allting sedan när jag blir stor. Får jag inte göra någonting nu för mamma och 
pappa då vill jag göra det sedan. 

 

Problematiska relationer  
I intervjumaterialet berättar jourare om invecklade relationer mellan flickor 
och deras fäder, som valt att skaffa en ny livspartner och ibland även nya 
barn. Dessa bilder konstrueras i detta material i fyra samtal från flickor i 
åldern 12 till 15 år. I samtalen ikläds styvmamman rollen som en dominant, 
labil och ibland oresonlig kvinna. I de problemscenarier som målas upp 
framställs hon som ett påtagligt hinder för en bra relation mellan far och 
dotter. Vad beror relationsproblemen i dessa fyra samtal på? I intervju-

                                                             
58 Kajal är något som nämns återkommande gånger i intervjun, vilket syftar på kajalpenna eller stift, som 
används för att sminka sig kring ögonen. 
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materialet skymtar lite av gåtans svar fram. De problem som tas fram i dessa 
samtal är framförallt flickornas känslor av vanmakt, svartsjuka och utanför-
skap. Fäderna framställs som passiva och avvaktande, lite i händerna på en 
situation de inte har förmåga att kontrollera. 

Den elaka styvmamman  
En problematisk situation som är återkommande och med en tydlig pro-
blembild, är samtal med flickor om jobbiga hemförhållanden i nybildade 
familjer. Framförallt är det pappans nya fru som framställs som huvudpro-
blemet. I ett av samtalen är bilden av styvmamman odelat negativ. Jouraren 
uppfattar flickans inställning som mycket negativ: ”Ja, det blir ju så att så 
fort den här styvmamman svarar då så har man ju en negativ inställning 
direkt till henne, vilket kanske speglar av sig.” I ett annat samtal förmedlar 
jouraren att den flickan uppfattar styvmamman som sur och tvär mot henne, 
medan hon är vänlig gentemot de egna biologiska barnen: ”då hon är med 
familjen så är styvmamma ändå bara alltid som hon uttrycker det, sur på 
henne, utom på sina egna barn då. Jouraren tycks mena att det finns en 
orättvisa i styvmammans sätt att bete sig. Flickan får varken beröm eller 
tillräckligt med egen tid för sina intressen, vilket framför allt beror på att 
styvmamman kommenderar henne att göra saker i hemmet: 

Då hon går själv kommer mamman, eller styvmamman, efter henne och sä-
ger ’nu, nu, kom … nu får du komma hit och göra det här, eller det här’, så 
följer hon bara med. Hon är ändå sur. 

I ett annat samtal framträder ”den elaka styvmodern” som en invandrad 
styvmamma, som oroar sig för sin mans dotter. Den oron menar jouraren är 
en överdriven rädsla för vad flickan skulle kunna råka ut för. Enligt jouraren 
projicerade styvmamman ut sin rädsla om en farlig omvärld på flickan:  

... Ja, men dina kompisar, någon kommer att dö av knark, någon kommer att 
vara gravid när hon är sexton år och så här … så tar man ut allting i förskott 
då. 

Jouraren beskriver hur hon uppfattade styvmammans misstroende: ”Och 
åker du in till stan med dina kompisar då kommer de att gå och snatta och 
så kommer du att göra det.” Jouraren lyfter fram en förklaring till styv-
mammans hållning. Genom att referera till att mamman är från en ”annan 
kultur” och att hon förmodligen skulle haft en annan inställning om hon 
varit född i Sverige. Eftersom hon inte var född i Sverige var hon van vid en 
annan typ av barnuppfostran från sitt hemland, vilket orsakade en kul-
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turkrock: ”Hon förstod att mamman var strängt uppfostrad […] och att de 
har en annan syn på barn och en annan syn på barnuppfostran.”   

Flickans försök att påverka styvmamman, menar jouraren inte hade gett 
några synbara resultat: ”Modern tycks inte riktigt fatta vilken situation hon 
försätter flickan i.” Om denna styvmamma inte riktigt förstått hur hårt hen-
nes beteende blivit för flickan, så finns det andra styvmammor som mer stra-
tegiskt planerar så att flickan ska veta sin plats. Ett exempel på det är en 
flicka som mycket sorgset berättat för jouraren att hon inte kände sig väl-
kommen i pappans och styvmammans hem. Jouraren berättar att pappan 
väntade barn med nya frun och att flickan förklarat att hon skulle bli ”utskuf-
fad” från sitt rum för att ge plats åt det nya barnet som pappan väntade till-
sammans med henne: ”det skulle bli en barnkammare sedan när bebisen 
blir större, och då tyckte hon: ska jag ligga på soffan då? Hon vill ju ha ett 
eget rum.” Flickan i det här samtalet bodde stadigvarande hos sin biologiska 
mamma, men oroades, enligt jouraren, över umgänget till fadern som tycktes 
bli alltmer sporadisk. Jouraren berättar att flickan oroades över att inte 
kunna träffa sin pappa: ”man måste ju få hälsa på sin pappa när man kän-
ner för det.” Flickan hade ställt frågor kring hennes rättighet att få umgås 
med honom: ”det är väl inte mer än rätt att få komma till pappa när man 
vill?” 

I ett annat samtal menar jouraren att flickan och hennes syskon blev för-
hindrade från att träffa fadern på grund av att styvmodern mer eller mindre 
saboterade umgänget: 

Vad det handlar om är att den här styvmamman då stänger ute barnen från 
umgänge. Då de ringer dit ... då inte han svarar så ... enligt henne är han inte 
anträffbar eller ... han får inte något meddelande om det då. 

Enligt jouraren förbjöd styvmamman pappan att sätta upp foton på sina 
barn på väggen. Hon utestängde även flickan information som rörde deras 
planer för familjen. Jouraren delar med sig av det hon uppfattade som flick-
ans uppgivna förklaring om styvmamman: ”hon vill äga pappa nu”. Förutom 
flickans känsla av att tvingas stå utanför menar jouraren att den nya mam-
man var svartsjuk på hans barn från den tidigare relationen, vilket hon tolkar 
in i berättelsen, utan att flickan sagt det: ”Vi sa det väl kanske inte rakt ut, 
men i samtalet fanns en ton av att styvmamman kanske var lite avundsjuk 
på de här barnen som han redan hade.  

Utöver svartsjukeproblematik så framträder också några stand-in-
mammor i intervjuerna. Det är styvmödrar som trots ihärdiga försök att 
passa in och göra gott inte kan fylla platsen som ställföreträdande mamma 
till de flickor som ringt BRIS. I jämförelse med den biologiska mamman 
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kommer pappas nya livspartner ständigt till korta. Viss skuld synliggörs över 
den nya familjens problem och förläggs på henne: ”så här har det varit se-
dan mamman kom in i bilden i princip.” Flickans berättelse till jouraren 
innehåller också motangrepp då det berättas om hur styvmodern blir depri-
merad eller arg och tappar greppet om situationen, vilket endast resulterar i 
att flickan inte vill eller vågar prata direkt till styvmamman om problem: 

Och när hon blir arg då blir hon sur i flera dagar och säger så här: du, jag ska 
inte prata med dig någonsin mer och jag ska flytta härifrån och fan att jag 
gifte mig med din pappa eller fick ihop det med din pappa och sådana där 
saker. Så att hon blir ordentligt arg på flickan då … så arg så att hon inte vill 
prata med mamman om de här grejerna. 

I detta samtal blir den elaka styvmodern som begrepp knappast ifrågasatt. 
Den kvinnliga jouraren förstärker flickans känsla av underlägsenhet i situat-
ionen. En annan styvmamma presenteras som en kvinna som mest sköter 
hushållssysslorna, men i övrigt försöker stå utanför ett alltför stort engage-
mang i barnens sysselsättning: ”Styvmamman här lagar mat, men inte 
någonting mer, utan de får förströ sig själva.” Att som styvmamma försöka 
förhålla sig neutral genom att sköta markservice, men i övrigt inte lägga sig i 
barnens liv tolkas med andra ord inte heller positivt.  

Elak styvmamma alltid i kombination med mesig pappa 
I de fyra samtal där problemet i familjen kretsar kring dotterns relation till 
styvmamman, finns en gemensam nämnare – den mesige pappan. När den 
”elaka styvmodern” dyker upp i samtalen förmedlas även speciella åsikter 
om den biologiska pappan; som god, men passiv i sin föräldraroll. En sådan 
bild är den man som enligt jouraren sviker och inte i tillräckligt hög grad 
tycks stå upp för sin dotter och hennes behov, utan snarare väljer att stödja 
sin partner än sin dotter: 

… han verkade inte ... ja, han ställde väl ... alltså han står bakom styvmam-
mans krav vad jag kan förstå. Han verkar i vart fall inte stödja henne då, han 
står mer bakom sin nya fru. Han verkar ju ha den inställningen, ja ... inte 
finnas till hands så mycket kanske. 

En annan jourare berättar om en flicka som under deras telefonsamtal upp-
givet uttryckte ”men han bryr sig inte” om sin pappa. Jouraren förmedlar i 
samma mening dels bilden av en något tafatt pappa, dels en underförstådd 
inställning av att hans sätt att förhålla sig i ett längre perspektiv kan komma 
att gynna dottern: 
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man kunde väl kanske skönja någon ... vad ska jag säga, att flickan tyckte att 
pappan var mesig, att han inte sa ifrån, och kanske då i långa loppet skyd-
dade henne då, dottern, från styvmodern så att säga. 

Med det perspektivet presenteras en tudelad bild av pappan då den ”mesige” 
fadern förvandlas till den ”gode” fadern, eftersom skulden fortfarande fanns 
hos den otillräckliga styvmamman. Sina brister till trots kunde han, enligt 
jouraren, fungera som en sköld för sin dotter gentemot en oberäknelig styv-
moder. I alla fyra samtalen framställs den biologiska pappan som en man 
som gör ständiga eftergifter gentemot sin nya partner, ofta på bekostnad av 
samvaron med de egna barnen. I ett av samtalen beskrivs pappan som en 
man utan egen förmåga att planera gemensamma aktiviteter tillsammans 
med sina barn. Istället är det, enligt jourarens uppfattning, styvmamman 
som styr och ställer och ”sätter” honom i arbete. Orsaken till det menar jour-
aren varit i syfte att sabotera umgänget: 

Och då de kommer för umgänge var fjortonde dag, så är han satt i arbete oft-
ast. Alltså att de har börjat förstå att det samlas ihop arbete till honom till de 
här umgängesdagarna. 

Faderns egen vilja och förmåga att planera ett bra umgänge för sina barn, är 
ingen bild som explicit blir synlig vare sig i detta samtal, eller i de övriga tre, 
som alla innehåller konstellationen dotter, passiv pappa och elak styvmor. 
Enligt jouraren har flickan inte pratat om sina känslor kring det här med 
pappan: 

Nu har ju inte den här 14-åriga tjejen pratat så mycket med sin pappa om det 
hur hon känner det så att säga. Utan det har blivit runt omkring praktiska 
problemen och så … 

I ytterligare en intervju framkommer att flickan under samtalet berättat för 
jouraren att hon inte kan prata med sin pappa om de här problemen. Varför 
det inte går att prata med pappan framgår inte, däremot finns en tydlig bild 
av den labila styvmamman: 

… flickan kan inte prata med pappan om det här. Hon försöker prata med 
pappa själv men det går inte … med styvmamman går det inte att prata alls. 
Då blir hon deprimerad eller arg. 

Bilden framträder av en pappa som inte vågar ändra på familjens stränga 
regler när styvmamman är med, men som är mer tillåtande och generös mot 
dottern vid hennes bortavaro. Jouraren förmedlar en överseende hållning 
gentemot pappans beteende: ”pappan pallade inte med det när mamman är 
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med.” Enligt jouraren tycks samme pappa egentligen ha andra, välmenande, 
åsikter, vilka han är förhindrad att föra fram:  

Sedan den här pappan, det fattade jag inte ... om han är rädd att han ska bli 
lämnad eller ... varför han inte kan föra fram sina åsikter, som han ju egent-
ligen har då ... om sina egna barn. 

Även i detta samtal förs med andra ord fram underliggande förklaringar till 
faderns beteende; att han kanske var rädd att bli lämnad ensam och därför 
kompromissat bort sina egna goda ståndpunkter. Med ett sådant synsätt 
konstrueras fadern till att vara ett offer för omständigheter han inte själv kan 
råda över i kontakten med dottern. Vem är det då som ser flickorna i dessa 
familjer? Under en intervju framkommer att det är den biologiska mamman 
tonårsflickan tyr sig till med sina problem och känslor. I detta fall tycks mo-
dern ha en god relation till dottern, men desto sämre till sin före detta man:  

Föräldrarna kanske inte pratar så mycket med varandra. Bägge två, men 
framför allt mamman är ju frustrerad också över att det blir så här. Och de 
har försökt prata med pappan, och han ser inte det här riktigt på samma sätt 
då som mamman gör då, biologiska mamman. 

Bilder av den biologiska mamman skymtar endast förbi i samtalen. Det är 
inte hon som är upphov till något av de fyra samtalen till BRIS där detta 
tema tas upp. Hon framstår endast ytligt som en fungerande mamma, som i 
vissa fall även delar sin dotters frustration kring pappans nya familjebild-
ning. Hennes roll i flickornas situation går därför inte att vidare analysera. 
 

Övergrepp 
Inom temat övergrepp inryms några olika berättelser från telefonsamtal. 
Skilda aspekter av våld, övergrepp och kränkningar från unika samtal från 
både flickor och pojkar illustreras och diskuteras.  

Mobbning i skolan 
Temat mobbning är ett område som alltid varit uppmärksammat inom BRIS. 
Orsaken är givetvis att många barn och ungdomar genom åren ringt och 
berättat om utanförskap, trakasserier och så vidare. En jourare berättar un-
der intervjun om mobbningen av en pojke, som på senare tid hade börjat 
övergå i våldsamma handlingar: ”Från början var det ord, men nu har det 
hänt ett antal gånger under senvåren att han blivit slagen.” Vilka är det 
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som slår honom? ”Det är fyra killar i klassen,59 som hänger ihop.” Vet eller 
visste han själv när han ringde varför de mobbar honom? Jouraren tror att 
pojken lever i en fattig familj och att det är det som utlöst mobbningen: 

Han säger själv att han har fula kläder. Hans föräldrar har väldigt dålig eko-
nomi, vilket gör att han går i secondhandkläder och gamla kläder. De kan 
inte hänga med och göra de normala inköpen, som han uttrycker det; att det 
är kläderna som han har.” 

Detta var en del ur den intervju som tar upp temat mobbning. Mobbningsor-
saken är ingenting som följs upp i samtalet. Istället målas bilden upp av en 
bekymrad pojke. Det är endast några veckor kvar till höstterminen börjar, 
och han är rädd för att åter igen måsta möta sina hånande marodörer: 

Han hade funderat mycket på det, när han ringde hade han tänkt och var 
orolig inför hösten, eftersom det har väl blivit mer och mer. Men det var inte 
så att han var ledsen eller upprörd runt det, utan han var mer bekymrad. 

Pojken berättade för jouraren att han haft en nära vän på skolan, som han 
umgåtts med och som också tagit honom i försvar när det behövts. Sedan 
den vännen flyttat tyckte han inte att han hade någon att ty sig till, och 
mobbningen hade blivit värre: ”… efter några månader sätter det här igång 
och ökar i intensitet så att han blir slagen också.” Jouraren berättar att poj-
ken skämdes över situationen och hade svårt att tala om den, och att han 
därför hade isolerat sig rätt mycket. Nu behövde han komma ur den isole-
ringen och få konkret hjälp med situationen: ”det viktiga för honom var ju 
att få tag i någon som han skulle känna förtroende för och prata med.” 

Misshandel 
En pojke som hade ringt berättade för jouraren att han blivit slagen. I det 
fallet skedde det inte på skolan, utan också hemma: ”… inom familjen […] det 
var där - det här dramat han berättade om - utspelade sig.” Det var heller 
inga klasskamrater som gav sig på honom, istället var det båda föräldrarna: 
”Ja, båda föräldrarna. Ja, de var med i det här, och de såg det här. Jag 
fiskade lite; ’är det här så att säga deras idé om att uppfostra?’ Ja, så blev 
det.”  

                                                             
59 I BRIS kartläggning från 1998, av vilka förövarna är, framgår att det i 73% av barnsamtalen är en klass-
kamrat som mobbar. I 13% av fallen bedöms mobbaren vara någon annan jämnårig. Lärare i skolan mobbar 
också, nämligen i 4% av fallen, och i 2% av mobbningssamtalen är det barnet självt som mobbar någon annan 
(BRIS, 1998). 
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Jourarens berättelse om denne pojke är färgad av många svåra ögon-
blicksbilder. Enligt jouraren saknade pojken syskon och hade blivit slagen så 
länge han kunde minnas: ”och det hände ganska ofta. Det var väldigt myck-
et kopplat till - som han beskrev det – ’när vi inte kommer överens’.” Joura-
ren menar att pojken var rädd för sina föräldrar: Han beskrev föräldrarna 
som jättestränga”. Jouraren fick också ta del av pojkens berättelse om hur 
bestraffningarna och våldet mot honom kunde gå till:  

Jag bad honom beskriva, det här med att få stryk, ’vad innebär det?’ Jo, det 
innebar att de tog fatt honom, drog ner brallorna och tog fram livremmen 
ganska ofta, sa han. Han fick alltså stryk på rumpan. När det gick över en 
viss gräns då kom livremmen fram. Och när han inte lyckades leva upp till 
deras krav och förväntningar i skolan, då fick han känna av det. 

Av intervjun framgår att det var både är mamman och pappan som miss-
handlade. Deras inbördes roller beskrivs inte. Föräldrarnas auktoritet be-
traktas som homogen av jouraren, även om jouraren samtidigt berättar att 
det främst var fadern som for ut i ilska mot sin son:  

Mycket av det här med att han fått stryk, har varit – som jag fattade det – att 
pappa nog ... ställde väldigt hårda krav och när han gjorde dåligt ifrån sig så 
blev pappa väldigt arg. 

Jouraren säger att han försöker formulera sig om hur våldet gick till utifrån 
pojkens sätt att beskriva problemet: ”… det här med att han fick stryk, det 
var det som var jobbigt, han kunde få det också om han kom hem försent. 
De var hårda med tider och sådana här saker.”  

Misshandeln beskriver jouraren som något centralt i den här pojkens liv, 
vilket påverkade honom negativt med dåligt självförtroende, depression och 
orkeslöshet: ”… det funkade inte så bra. I skolan funkade det dåligt.” Pojken 
tyckte att det till viss del var hans eget fel, eftersom han hade lite svårt för att 
förstå vissa saker, och svårt med att hänga med i undervisningen. Han 
mådde väldigt dåligt. Jouraren pratade med pojken om de självmordstankar 
han gick och bar på i sin ensamhet. Förutom att han hade svårt att koncen-
trera sig, var han enligt jouraren också rädd: 

Han var rädd ... rädd för nästa gång det här ska inträffa. Det gör ont, och han 
menade att det gör ont i själen, det var mina ord, men det höll han med om. 
Både att känna sig kränkt plus att det gör fysiskt ont. 

Pojken hade uttryckt att det var lättare när han var yngre, trots att miss-
handeln alltid funnits. Det hade helt enkelt blivit svårare att leva upp till 
ökande krav, och svårare att stå ut med förnedringen: 
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… det hade blivit svårare när han blev lite äldre. ’Det var lite lättare när jag 
var liten’, som jag uppfattade det; kraven och det här hade väl också stegrats, 
han kunde inte leva upp till dem […] de hade skärpt till bestraffningarna när 
han blev lite äldre. 

Hur det sociala umgänget i skolan sett ut, visste inte jouraren, eftersom de 
aldrig kommit in på det i samtalet: ”Jag frågade inte om han var utsatt för 
någon mobbningstendens eller någonting sådant […] det vet jag inte 
någonting om.” 

Våldtäktsförsök 
Ett annat samtal om övergrepp togs emot av en jourare, som först inte för-
stod vad flickan ville säga: ”Det var ett väldigt tvekande samtal till att börja 
med”. Först efter en stund förstod han att hon ville prata om ett våldtäktsför-
sök: ”Sedan så småningom utspann sig själva händelsen, som handlade om 
att hon utanför sin port i hyreshuset dit hon just hade flyttat, har blivit ut-
satt för ett våldtäktsförsök av en granne som bor i våningen under.” Enligt 
jouraren hade flickan nyligen flyttat hemifrån till en egen lägenhet i det hu-
set: ”Hon hade flyttat från [en stor stad] till [en mindre stad] och bor i en 
egen lägenhet ensam.” Lägenheten i sig var en dröm som gått i uppfyllelse: 
”en lägenhet hon trivs i”, men tyvärr blev det smolk i bägaren redan från 
början. Hon berättade att hon var rädd för en granne som begått ett hemskt 
övergrepp mot henne: 

Hon har just fått lägenheten av en släkting, och den här grannen var en kille, 
en alkoholist [i yngre medelåldern], som bor på våningen under som hon nu 
måste passera varje dag för att komma in och ut genom trappan. 

Det var där, i portuppgången, som hennes dröm förvandlats till en mardröm. 
Jouraren berättar att grannen till en början hade varit både trevlig och be-
hjälplig med flytten: ”När hon flyttade in försökte den här grannen vara 
snäll och trevlig och han hjälpte till att bära kartonger och hon var trevlig 
tillbaka.” Hon berättade till jouraren att hon därför velat tacka honom: ”Jag 
ville vara snäll med den här killen” Nästa dag hade hon därför gått fram till 
honom: 

Först när hon kom in så tog han tag i henne i armen så att det blev synliga 
blåmärken efter det, berättade hon. Hon försökte slita sig loss, men skrek 
ingenting, sa ingenting och han började då riva sönder hennes klänning. Till 
slut lyckades hon åla sig ur klänningen så att säga ... han stod med en tom 
klänning i handen. Sedan springer hon uppför trappan och låser in sig. 
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Jouraren ger en förklaring till våldtäktsförsöket, nämligen att mannen miss-
uppfattat flickans signaler: ”Han har tolkat hennes välvillighet som en invit, 
och det såg hon ganska tydligt. […] Sedan när han blev kraftigt på fyllan 
tyckte han att han skulle ta sig de här friheterna i trappuppgången.” Joura-
ren tycks alltså mena att välvillighet i sig är lätt att missförstå och tolka som 
en sexuell invit. Flickan hade gråtit och haft svårt att prata om övergreppet i 
telefonen, men ändå lyckats beskriva händelseförloppet:  

Hon kämpade med gråten och så att säga den bräcklighet som finns; ska jag 
våga berätta det här över huvud taget? […] Det här var svårt för henne att be-
rätta. Det var väldigt tveksamt till att börja med, men så småningom kom 
hon sig igenom själva händelsen och hur hon hade lyckats klara sig ur kni-
pan. 

Jouraren säger att flickan, trots att det kändes svårt att berätta, hade tagit 
mod till sig och ringt både till olika myndigheter och till sina föräldrar som 
bodde kvar i [uppväxtstaden]. Jouraren berättar att hon till sin förtvivlan 
istället för stöd hade fått sig en utskällning hemifrån: 

Hon hade försökt att ringa och prata med mamma och pappa om det här, 
men hade bara blivit utskälld för att hon inte var tillräckligt handlingskraftig 
– och att hon skulle minsann inte inlåtas i sådana här affärer; att det i stort 
sett var hennes eget fel. Alltihop hade slutat med ett jättebråk och så blev det 
inget mer med det. 

Föräldrarna avfärdas därför som oförstående och några som det inte går att 
prata med. I de övriga kontakter som hon tagit var det inte heller någon som 
tagit hennes berättelse på allvar: ”Hon har försökt prata med olika myndig-
hetspersoner om det här, men det är ingen som tror henne, eller också för-
minskar de betydelsen av det som hänt.” Nu efteråt var flickan fortfarande 
skärrad över händelsen. Hon hade blivit rädd för att röra sig i huset, rädd för 
att visa sig och rädd för att umgås med andra:  

Nu är hennes problem […] att hon fortfarande är rädd. […] När jag talade 
med henne så låter hon väldigt timid, är väldigt skör och väldigt bräcklig på 
rösten  […] Hon lider av det fortfarande trots att det var tre veckor sedan. 
Det får praktiska konsekvenser; törs hon gå ut överhuvudtaget? 

Jouraren har uppfattat att flickan i efterhand framför allt plågades av min-
nesbilder från våldtäktsförsöket: ”Det var mer minnet av det som hänt som 
var problemet”.  
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Sexuella ofredanden och övergrepp 
Det är två av intervjuerna som handlar om flickor som ringt om sexuella 
ofredanden och övergrepp. En flicka hade ringt BRIS för att berätta om en 
mycket svår livssituation. Enligt jouraren behövde hon hjälp med att synlig-
göra situationen, och bli lyssnad och trodd på. Detta samtal utgör underlag 
för den beskrivning som görs i kapitel nio om en inkännande samtalsstrategi, 
varför samtalet återges i det sammanhanget. Det andra samtalet handlar om 
en flicka, som blivit sexuellt ofredad av en man. Hennes tillvaro var, enligt 
jouraren, kantat av stora svårigheter. Det hon ringde om handlade egentligen 
om någonting annat. Att hon blivit sexuellt trakasserad nämndes enligt jour-
aren mest som en passus, vid sidan om – som ett slags konstaterande att 
lägga till en redan söndertrasad tillvaro. Det var jouraren som börjat ana att 
flickan varit utsatt för någonting utöver det vanliga: 

Sedan kom det fram rätt sent [i samtalet] att hon hade blivit trakasserad; 
sexuellt trakasserad. Det nystades upp. För hon berättade att hon hade rakat 
av sig håret, alltså könshåret, och då tyckte jag det lät som att det skulle 
kunna vara någonting annat med det. Det låter som att det är någon kontroll 
man söker på något sätt. Jag vet inte ... men att kunna styra över sitt liv. Hon 
sa det som att hon inte vet vad hon ska göra. Hon kände sig trött; hon var 
trött på livet. 

Till slut hade flickan berättat för jouraren att hon som ännu yngre varit med 
om ett sexuellt ofredande från en helt okänd man som lurat iväg henne till en 
avlägsen plats och visat upp sitt kön: ”det var ingen hon känt sedan tidigare. 
Han hade … det var inget samlag eller så … men han hade ju ... han lurade 
iväg henne … han hade visat sin penis och så …” Jouraren hade även fått 
höra hur han hade lyckats få flickan med sig:  

Det förklarade hon rätt noggrant. Att hon hade gått hem från skolan och så 
var det en man som var i närheten, han stod alltid utanför skolan där. Hon 
gick tydligen [hem] själv. Han hade visat bilder och pratat med henne ... 
[Han berättade] att i hans familj ... där brukade barn och vuxna vara till-
sammans och så där … Han hade stått där dag efter dag, och det lät inte som 
att hon var rädd för honom. […] Någon dag hade han förespråkat att de 
skulle gå bort till någon stuga. 

Jouraren berättar att flickan mått så dåligt att föräldrarna sökt vård för 
henne. I kontakten med socialtjänsten hade hon enligt jouraren velat undan-
hålla den här historien: ”Det kändes konstigt på något sätt när hon berät-
tade att hon var så less på att prata om det där. De [socialtjänsten] hade 
nästan tvingat henne att prata om det. Jouraren berättar att flickan inte 
ville berätta om vad som hänt: ”Jag ville egentligen inte prata om det, men 
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de sa åt mig att jag skulle berätta om det”. Samtidigt menar jouraren att 
flickan ville berätta för BRIS, vilket jouraren har svårt att förstå: ”… hon be-
rättade det hur lätt som helst nu, tyckte jag. Så det blev konstigt.” En iakt-
tagelse jouraren gjorde var att flickan i samtalet inte tycktes ha förtroende 
för män över huvud taget, vilket inte var kopplat enbart till ofredandet: 

Det var ingen man hon nämnde vid namn eller så, som hon tyckte om. […] 
det kunde man kanske ha nystat lite grann i. Det var kvinnor hon nämnde. 
[…] Hon hade blivit misshandlad … mamman också ja, av de här … om det 
var pappan, tror jag. […] och hon brukar kasta grejer sa hon, på den här pap-
pan när hon blev arg. Hon lade hela ansvaret på den personen … på männen 
då. 

I samtalet kom det fram att flickan mådde mycket dåligt: ”det fanns inte 
något skratt i henne så att säga, hon kunde inte hitta den där glädjen. Det 
tyngde för mycket, allting negativt.” 

 

Sammanfattande analys 

Kropp och sexualitet 
Hur konstrueras kön i samtalen? Kön och genus är i princip osynliga som 
förklaringsbegrepp hos jourarna för att förstå problem i intervjumaterialet. 
Däremot finns föreställningar om ”de gråa tjejerna” som tycks leva utan in-
tressen och motivation för framtiden. Det är flera tonårstjejer som enligt 
jourarna ringt för att fråga om sex eller resonera om värderingar och svåra 
dilemman. I en intervju framhålls kvinnlighet som en fråga om biologi och 
den könsmogna kroppen. Jouraren förmedlar föreställningar om att utveck-
las och bli kvinna är detsamma som att utveckla kvinnliga former. Ju mer 
kvinnliga former – i betydelsen vuxna former – desto mer kvinna. Jourarens 
synsätt stämmer väl överens med en stereotyp syn på den pubertala kvinn-
ligheten som något motsägelsefullt. I den nya rollen som kvinna kan tonårs-
flickan både betraktas och värderas som ett sexuellt objekt, vilket är något 
hon måste lära sig hantera (jfr Göthlund, 1997). Medan vikt och kvinnlighet 
får fokus, skymtar män och pojkar som könsvarelser förbi som bipersoner. 
Frågor om manlighet är ingenting som framkommer i de intervjuer jag gjort 
med jourare. Diskussioner som förs med flickor handlar om hur de känner 
och hur de ser ut, medan de förbipasserande pojkarna i andra samtal främst 
beskrivs efter vad de gör, till exempel slåss eller retas. De bilder som fram-
träder är traditionella könsstereotyper. Det är en vanlig distinktion mellan 
ena sidan synen på mäns aktiva förhållningssätt till sin sexualitet och å 
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andra sidan synen på att kvinnor är sin sexualitet och förkroppsligar den 
(t.ex. Eldén, 2003). 

Mellan flicka och kvinna, hora och madonna 
Sexualitet är ett tema som konstrueras inom könsdiskursen. I framförallt ett 
samtal handlar flickans frågor om sexualitet. Sex är något man måste få 
”överstökat” för att få inträdesbiljett till ”de coola”, de som gjort det; de som 
tagit klivet mot sitt nya sexuella, mer vuxna, jag. Samtidigt blir en könsbun-
den och stereotyp konflikt synlig. Nämligen att som flicka navigera rätt mel-
lan schablonbilden av ”horan och madonnan”. Å ena sidan ska man som ung 
tjej vara tuff och attraktiv (befriad från oskulden) och å andra sidan tillräck-
ligt återhållsam (med sex och smink) för att inte definieras som ”billig”. Min 
tolkning är att flickorna i de samtal som behandlat dessa frågor värjt sig mot 
att tillskrivas den ena eller andra rollen för att inta ett självständigt subjekt, 
vilket är något som jouraren tycks inta en tillåtande hållning inför.  

Samtal som kategoriserats under problemområdet ”förhållanden och 
sexualitet” kan innehålla komplexa ingredienser, utan att de var och en ana-
lyseras särskilt ingående. Jourarna förhåller sig till funderingar och frågor 
efter bästa förmåga. Ingen av dem reflekterar kring betydelsen av 
kön/genus.60 Andra konstruktioner om kön är tonår och hormoner. Konflik-
ter förklaras bland annat av hormonella förändringar: ”... ju mer tonåring – 
ju mer pubertetshormonsprängd – hon blir, desto värre kommer det att 
bli.” Jouraren relaterar med andra ord till biologisk mognadsfas för att för-
söka förstå vilka processer flickan styrs av. Hormoner tycks enligt jouraren 
ligga bakom det faktum att man som flicka inte mår bra. Flickans könsmog-
nad tolkas av jouraren som en naturlig konflikt inom henne själv och med 
omgivningen.  

Arketypen om den illasinnade styvmodern 
Om väsen från gamla folksagor kan levandegöras, så är det väl just som vår 
tids moderna häxa; en förskräcklig och om inte direkt ondskefull, så i vart 
fall illasinnad, styvmoder. Problematiska relationer konstrueras i mitt 
material till stor del kring den illasinnade styvmodern. Ur vissa samtal är det 
som om arketypen träder fram livs levande, utanför de gamla böckernas 
hårda pärmar om Hans Och Greta, Askungen, Snövit, med flera folksagor. 
Själva grunden för hennes existens i sagorna och myterna är illasinnad, var-

                                                             
60 Här står kön för socialt och kulturellt kön, det som även kallas genusfrågor. Självfallet hade frågan om kön 
kommit upp på ett annat sätt om det hade efterfrågats under intervjuerna, vilket alltså inte varit fallet. Istället 
har jourarna fått relatera öppet till vad samtalet handlade om. 
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för hon heller aldrig tycks kunna göra någonting riktigt gott. Antingen är hon 
dominant och manipulativ, svartsjuk eller passiv och ilsken (jfr Sabelström, 
2002). Den elaka styvmodern är ingen bild BRIS själva uppförstorar och 
visar fram i sin offentliga rapportering. Däremot figurerar myten om henne 
tydligt i framställningar från fyra av de samtal som ingår i studien. 

Det går att urskilja kvinnor som enligt jourarnas beskrivningar tycks stå i 
en mer eller mindre omöjlig situation med att orientera sig och finna sin 
plats gentemot mannens förra familj, och då särskilt i relation till hans dotter 
från den relationen. Den information som jourarna ger om de unga flickor-
nas situation är deras svårigheter att greppa och stå ut med dessa nya vuxen-
relationer. Frågorna som står och dallrar längs med telefonledningen till 
BRIS, är; men jag då? Var finns min plats i allt det här? En flicka ger till och 
med ett rumsligt uttryck för det; att tvingas lämna ifrån sig sitt rum till en ny 
bebis. Från att på ett självklart sätt varit inkluderad i familjen finns i och 
med den nya familjebildningen en känslomässig risk att bli exkluderad, och 
fråntagen sin roll i familjen. Att finna sin plats i den nya familjen blir snarare 
en fråga om ”förhandling” än en självklarhet (jfr Hydén & Hydén, 2002). All 
sorg och smärta som inte tidigare verbaliserats tillräckligt eller kunnat bear-
betas projiceras på den tredje vuxne partnern i dramat; styvmamman. 

Den hjälplöse fadern 
Det finns ytterligare en aspekt som gör stereotypen om styvmammans roll 
intressant, nämligen att hon aldrig framträder ensam. Vid hennes sida finns 
nämligen alltid en man, tillika biologisk pappa. Att mannen finns där är i sig 
mycket naturligt och självklart – eftersom hon är pappans nya kvinna. Man-
nen som samverkar med styvmodern beskrivs med liknande formuleringar. 
Konstruktionen av stereotypen om den elaka styvmoderns existens är i 
materialet beroende av konstruktionen av en fader med särskilda egenskap-
er; snäll och välmenande, men handfallen, oförmögen och hjälplös. Pappan 
beskrivs som ett offer i relation till den nye partnern: ”flickan tyckte att pap-
pan var mesig, att han inte sa ifrån …”. Där berättelser om pappas nya la-
bila kvinna slår rot, står han bredvid i sin handlingsförlamade och tafatta 
mansroll. Det är i den beskrivningen även mannen görs till stereotyp, liksom 
flickans biologiska mamma, som i periferin endast skymtar fram; god och 
okomplicerad.  

Ingen av jourarna fäster särskild stor notis om de asymmetriska förhål-
landen som råder mellan de vuxna parterna i styvfamiljen, och de generali-
seringar som uppstår. Det är å andra sidan inte särskilt märkligt, eftersom 
jouraren agerar i olika typer av samtal och därtill har en aktiv roll som stöd-
jare för barnet, och inte med utgångspunkt i hur föräldrarna framstår.  
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Övergreppens vanmakt relateras till plats och rum 
Övergrepp konstrueras kring mobbning, misshandel och våldtäktsförsök. 
Jourarnas berättelser från samtal om våld, övergrepp och vanmakt är berät-
telser med flera olika ansikten. Ingen historia är den andra lik. Alla samtal 
härrör ur individuella vittnesmål till jourare i stödtelefonen. Främst är det 
våld, maktlöshet och kränkningar som uppenbarar sig som hemska tyfoner i 
jourarnas berättelser om övergrepp. Dessa övergrepp sker främst av vuxna, 
och då framförallt av fadern eller en annan vuxen man. Mobbning sker mel-
lan barnen själva. Enligt BRIS egen rapportering berättar pojkar mer om 
fysiskt våld och mobbning, medan flickorna även berättar om hur de utsätts 
och kränks sexuellt och relationellt.61 Det finns också likheter mellan jourar-
nas redogörelser från samtalen. En sådan är den vardagliga kampen för att 
stå ut, försöka förstå och enligt jouraren kanske framförallt; finna nya fram-
komliga vägar.  

En annan genomgående konstruktion i samtalen om övergrepp är att 
mobbning, övergrepp och våld beskrivs i relation till den plats där dessa 
händelser ägt rum. Den rumsliga platsen för övergrepp, eller brottsplatsen 
om man så vill, finns med i samtliga beskrivningar. En pojke utsätts för 
mobbning av jämnåriga och det är enbart i det fallet som kränkningarna 
skett mer eller mindre offentligt. Flickorna som ringt har däremot utsatts av 
vuxna män i eller i närheten av hemmet, och vid ett fall vid en ensligt belä-
gen stuga i skogen. Även den pojke som blev fysiskt misshandlad av föräld-
rarna, fick ta emot slagen i hemmets dunkla vrå, ibland med byxorna ned-
dragna. Det grova vuxenövergreppets plats är en icke offentlig plats. Famil-
jevåldets arena är hemmet.  

Att kontexten för övergrepp som beskrivs finns med är säkert vanligt före-
kommande, både som bevis att händelsen ägt rum men också för att den som 
lyssnar ska kunna förstå händelseförloppet bättre. I BRIS stödtelefon sker 
samtal i genomsnitt fjorton minuter (se kapitel sex). Att beskrivning om rum 
och plats finns med tyder på att det dels är viktigt för sammanhanget 
och/eller efterfrågas av jouraren, dels att samtalstiden oftast är betydligt 
längre i samtal som handlar om övergrepp, så att det finns tid att bättre för-
stå kontexten runtomkring.  

Att det inte går att förstå allt blir tydligt i samtal om våld. I ett samtal där 
våld förekommer mot mamman (se samtalet som beskrivs i kapitel nio om 
den inkännande strategin) är det osäkert om även barnet blir slaget eller 
inte. Jouraren som haft det samtalet tror att flickan döljer en del informat-

                                                             
61 Se statistik över vad flickor respektive pojkar ringer om i kapitel sex.  
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ion, vilket är en vanlig strategi bland barn för att bemästra situationen (t.ex. 
Trost & Levin, 1999; Lazarus & Folkman, 1984; Weinehall, 1997). Andra skäl 
för att som barn inte berätta allt kan vara att försöka antingen normalisera, 
förtränga eller osynliggöra våldet (t.ex. Dyregrov, 1997; Leira, 1990; Freyd, 
1996). 
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Kapitel 9 

 
STRATEGIER I STÖDTELEFONEN 

 
 

Att kategorisera utsagor från barn och ungdomar i givna problemområden är 
inte genomförbart utan tillgång till vissa strategier. Hur är det möjligt för 
jouraren att ställa in kompassriktningen för att erhålla information från 
stödsamtalen? Det finns ett brett spektrum av olika sätt att som jourare 
agera under ett samtal till stödtelefonen. I BRIS jourarutbildning och i dess 
riktlinjer framkommer att jouraren ska lyssna, vägleda och rådgöra. Joura-
rens roll är således främst att hänvisa vidare till andra instanser eller vuxna i 
barnets närhet som kan ta tag i situationen. Samtidigt är jourarna individer 
med mänskliga sätt att agera i samtal med barn som berättar om svåra om-
ständigheter.  

Detta kapitel syftar till att lyfta fram och analysera centrala strategier som 
jourare i BRIS använder sig av för att tolka och förstå information från barn 
och ungdomar i Barnens Hjälptelefon. Det görs med hjälp av olika angrepps-
sätt. Först ges en redogörelse av betydelsen av användandet av markörer 
som vägledning i samtal. Ålder lyfts fram som den mest dominerande mar-
kören för jourare att orientera sig efter. Efter det sätts fokus på centrala me-
taforer. Användandet av metaforer är generellt förekommande bland jou-
rarna när de ska förklara hur de förstår det de gör. Här företräds tillväga-
gångssättet via en jourares berättelse om ett samtal för att förtydliga hur han 
förstår vissa omständigheter i den flickas situation, som samtalet handlar 
om.  

I kapitlet lyfts även två centrala samtalsstrategier fram och deras bety-
delse för hur problembilder skapas. Det är en inkännande och en problemlö-
sande samtalsstrategi. Via varje samtalsstrategi görs en analys av problem-
kategorisering och dess dominerande respektive nedtonade teman och av 
den problemkonstruktion som sker inom de båda samtalsstrategierna. Av-
slutningsvis förs ett resonemang om de olika strategiernas betydelse för hur 
olika problem representeras och konstrueras.  
 

Användandet av markörer 
Som jag redan beskrivit i tidigare kapitel så utgår jourare från en särskild 
samtalsmanual som fylls i under eller direkt efter själva samtalet i Barnens 
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Hjälptelefon. Manualen blir därmed det viktigaste navigationsredskapet för 
att förstå och kategorisera ett visst samtal. För att kunna använda manualen 
på ett sätt som överensstämmer med BRIS policy och syn på barn har varje 
ideell medarbetare genomgått en utbildning samt skolats in som jourare i 
stödtelefonverksamheten. Jourarna förfogar därmed över kunskap om barns 
problem och barns rättigheter. I enlighet med BRIS grundläggande värde-
ringar utgår jourarna från ett barnperspektiv, vilket innebär att barn har rätt 
att komma till tals och att lyssnas på. Deras personliga berättelser i stödtele-
fonen ska tillmätas betydelse och tas på allvar.  

Innan jouraren exakt vet vad som är orsaken till samtalet och kan bilda sig 
en uppfattning om problemet så lyssnar hon eller han efter något som kan ge 
vägledning. Lyssnandet efter formuleringar, ljud och svårigheter blir grund-
läggande för att finna stabila kännetecken i enskilda barns berättelser, och 
kategorisera dessa i enlighet med ett givet problemområde. Hur man lyssnar 
och efter vad, är inte uttalat eller synliggjort. Därför finns inte heller explicit 
tydliga markörer att utgå från för att tolka information från barn och unga i 
telefonen. Kategorier som syns i själva samtalsformuläret är ålder, kön, fa-
miljetyp och boende (landsbygd eller stad). Kön synliggörs särskilt i skild-
ringar om relationer, sexualitet och övergrepp. I detta avsnitt lyfts ålder fram 
som en generell central markör.  

Ålder en central markör 
Alla jourare som intervjuats om barns och ungdomars berättelser i Barnens 
Hjälptelefon nämner ålder när de berättar om sina samtal. Att fråga hur 
gammalt barnet är, bidrar till en orientering om enskilda barns kognitiva 
utveckling. Detta kan exemplifieras av den kvinnlig jourare som berättar att 
hon alltid frågar de barn som ringer om deras ålder, inte enbart för att det 
ingår i det samtalsformulär som ifylls, utan också för att få guidning om hur 
hon bör agera i samtalet: 

… det känns viktigt för mig hur gamla de är, så jag frågar ofta om det, bara 
för att veta på ungefär vilka nivåer jag ska lägga mina frågor faktiskt. 

Kommunikationen underlättas av att jouraren får visshet om de egna frå-
gorna som hon ställer till barnet är åldersadekvata. Jouraren upplever att 
hon tillägnar sig ett grundläggande redskap för att ge stöd till någon som 
hörs, men inte syns från andra sidan telefonlinjen. När åldern väl är känd så 
nedtecknas det i samtalsformuläret och utgör grund för att tolka efterföl-
jande information från barnet. Åldersdiskursen styr på så vis möjligheten att 
ge en bättre respons och rätt sorts råd eller stöd. I ett samtal upplever joura-
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ren att hon behöver veta hur gammal tjejen i telefonen är för att kunna råda 
henne om de framtidsplaner de diskuterar:  

… jag frågade om hon har ... jag visste inte från början att hon gick i första 
klass på gymnasiet ... ja, det kan ju vara så att hon gick andra året. Alltså hon 
skulle börja tvåan nu, men att hon skulle börja trean ... och det är ju en vä-
sentlig skillnad tycker jag ... om det här med framtiden. 

Förutom den egna orienteringen i samtalet med hjälp av åldersmarkören så 
skapar jouraren även en vidare bild av barnets situation med hjälp av de 
föreställningar hon har om hur livet ter sig för en viss årskull. Interaktionen 
mellan barnet och jouraren påverkas därmed av åldersinformationen. Den 
mest påtagliga konsekvensen är när den unge individen uppger att den är 18 
år. I och med att personen är myndig, vilket är fallet för två personer i stu-
dien, så framställer jouraren möjligheter förknippade med vuxenhet. Hand-
lingsutrymmet ökar och jouraren kan formulera idéer om att flytta hemifrån 
eller att agera utan föräldrarnas kännedom.  

Åldersmarkören är inte enbart giltig för att individuella jourare ska kunna 
få en viss orientering i samtalen. Det får ofta även betydelse för hur barnet 
själv kan förstå och resonera runt ett problem. Ålder är ett vardagligt sätt att 
i stort bedöma en annan persons referensramar och erfarenheter. En jourare 
berättar om en flicka som var intresserad av en äldre pojke. Under samtalet, 
som handlade om sexualitet, kom de in på ett resonemang om ålderns bety-
delse vid samlag. Jouraren skildrar flickans tankar om pojken, och hur hon 
relaterar ålder till förmodad sexuell erfarenhet: ”Han var 17 då och hon 
trodde inte att det skulle vara första gången för honom ... ” Flickans syn på 
pojken som erfaren förstärks av jouraren, som beskriver honom som en på-
litlig person. Resonemanget med flickan mynnar ut i ett resonemang om 
känslor, gränser för den egna personen och ansvarstagande. I en annan in-
tervju beskriver jouraren rätt ingående ålderns betydelse för det ”tonårspro-
blem” som presenteras.  

Ålder blir vägledande för vilken typ av samtal som går att föra med det 
barn eller den ungdom som ringer, åtminstone efter en tolkning om mogen-
het, erfarenhet och verbal förmåga. Ålder kopplas ihop med förväntningar på 
mognad och omognad. 

 

Användande av metaforer 
I följande avsnitt återges delar av en intervju med en jourare som under 
kvällen innan haft ett samtal med en femtonårig tjej. Intervjun har alltså inte 
ägt rum i direkt anslutning till samtalet i jourtelefonen. Denne manlige jou-
rare arbetade under sommarjouren och satt därför i stödtelefonen under 
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flera kvällar samma vecka. Intervjun har valts ut för att den särskilt väl visar 
jourarens tolkning runt samtalet och de metaforer som han använder sig av 
för att konstruera en bild om flickans situation. Jag redogör först för den 
interaktion som uppstår och hur jouraren resonerar kring samtalet och möj-
ligheten att förstå det. Intervjun om tonårsflickan inleds med att jouraren 
ombeds problematisera problemframställningen utifrån den kategorisering 
som gjorts i det förkodade samtalsformuläret. Jouraren introducerar samta-
let på följande vis: 

Ja, jag hade alltså inte ett samtal alldeles nyss. Vi befinner oss i början på ett 
jourpass nu … utan jag hade just i sista samtalet i jourpasset igår så hade jag 
ett samtal som jag tänkte; det hade viss längd och hade ett innehåll som jag 
tänkte kunde ligga till underlag för intervjun. Men det är alltså 20 timmar 
gammalt, men jag ska försöka att rekapitulera det. 

Jouraren tyckte med andra ord själv att problemet var så intressant att tele-
fonsamtalet skulle kunna utgöra underlag för min studie. Det i sin tur inne-
bär att han tolkade temat för samtalet som svårt och telefonsamtalet varade 
längre än vad ett ordinärt samtal brukar göra. Jouraren har gjort en notering 
om 35 minuters samtalslängd. Jouraren ombeds att redogöra för hur han 
fyllt i samtalsformuläret: 

Okej, det handlar om en tonårsflicka som ringer. Hon bor i en biologisk 
kärnfamilj. Problemen är i familjen. Det handlar i korthet om pappan som är 
… flickan säger själv ’pappa är sinnessjuk’. Hon har bakom sig femton års 
uppväxt med en pappa som tydligen har någon psykisk störning av något 
slag, som har gjort att han har varit knepig på många sätt. Han har slagit 
hennes [syskon] ganska regelbundet, brusar upp, är häftig ... och nu för ett 
antal år sedan har pappan råkat ut för [sjukdom] och är därefter än värre, 
samt [svårt sjuk] […] och det finns en historia av att pappan har suttit i fäng-
else för att ha [brukat kraftigt våld mot någon annan i familjen]. 

Flickans berättelse till jouraren har varit dramatisk och med tydliga inslag av 
våld mot flera familjemedlemmar. Förklaringarna till våldet är enligt joura-
ren pappans psykiska störning. Jouraren uppger att han i samspråk med 
flickan kunde slå fast att pappan är ”sinnessjuk”: ”... det är verkligen uppen-
bart så att han är sinnessjuk som flickan uttrycker det. Ja det är träffande, 
så att säga.” Våldet medför en mängd olika problem för flickans vidkom-
mande. Jouraren, som är en av de mest erfarna, medger att han inte kan se 
hela problemets vidd under en dryg halvtimme utan att det är en tolkning 
och en rekapitulering av handling och stämning han gör när han ska återbe-
rätta det han hörde i telefonsamtalet: ”Hennes problem är framför allt att … 
kan man i alla fall tolka …”. Jouraren fortsätter: ”… som att mamman 
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förmår alltså inte separera från den här karln.” Flickans främsta problem 
uppfattar han med andra ord är mammans oförmåga att skydda sin dotter:  

Hon är liksom tillintetgjord på något sätt under alla dessa år. Så hon förmår 
inte ta sig och dottern ur det här. [Syskonen] som nu då är [vuxna] och ut-
flugna, de tjatar på henne att ’du måste lämna honom – du kan inte hålla på 
så här’. Om inte annat så för tjejens skull. Men det förmår hon inte. Vad än 
tjejen säger så förmår inte mamman ta sig ur det. Utan de bor fortfarande 
kvar... pappan och mamman och tjejen. 

Jourarens bedömning av flickans problem med att få hjälp med att ta sig ur 
en utsatt och våldsam livssituation är inget som framkommer i samtalsfor-
muläret som sedan lämnas in för statistisk bearbetning:  

Jag menar man skulle kunna fylla i väldigt mycket till också, men det var 
ändå det, det koncentrerade sig runt, och vad man gjorde ... Man skulle lugnt 
kunna säga störda relationer i familjen också, och man kan säkert hitta på 
något annat att kryssa i också. 

Denne jourare medger att problemkategoriseringen inte infångar all inform-
ation som lämnas i telefonsamtalen. Det går att kryssa i en hel del rutor med 
de olika förkategoriserade problemområdena. Efter detta samtal skrivs en 
sådan rapport, vilket motiveras med att flickan kan komma att behöva en 
kontakt med BRIS för att få mer stöd:  

Ja, därför att slutklämmen var att tjejen kanske skulle behöva höra av sig 
igen. Hon skulle pröva det vi kom fram till mot slutet av samtalet och jag in-
bjöd henne, så att säga, att återkomma [till Barnens Hjälptelefon, min an-
märkning] om det var något mera BRIS skulle kunna göra för henne för att 
komma vidare. För att slutklämmen var att … ja på något sätt – det här var 
ändå droppen som fick bägaren att rinna över och nu måste hon på något 
sätt göra någonting själv. Vad kan hon göra om nu inte mamma kan göra och 
så ...  Samtalet handlade väldigt mycket om just det: ’Nu får det vara nog – 
vad ska jag göra då? 

Jouraren berättar att han först lyssnat och låtit flickan i samtalet beskriva sin 
situation om den misshandel av framförallt mamman, men även av henne 
själv och de andra syskonen, som pågått under lång tid. Jouraren säger att 
flickan berättat om en pappa som blivit svårt fysiskt sjuk och dessutom fått 
åka in och ut för vård. Nu hade han setts som färdigbehandlad och kommit 
hem och slagit mamman blåslagen. Jouraren menar att mamman var uppgi-
ven och inte förmådde göra något åt situationen, utan bad tjejen flytta om 
hon inte klarade av att bo hemma. Jouraren berättar att de i slutet av samta-
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let pratar om att hon kan göra en polisanmälan. På fråga om vad tjejen tyckte 
om det och hur hon mottog hans förslag, svarar jouraren:  

Hon behövde mest berätta först. Det var kanske tre fjärdedelar av samtalet 
som handlade om en beskrivning, medan den sista fjärdedelen mer var en 
inventering av vad man faktiskt skulle kunna konkret göra. Då lyssnade jag 
... ja, det kan man väl säga – att hon mottog, eftersom hon kom med argu-
ment för eller emot att göra olika saker som jag föreslog ... 

Jouraren uppger att han lyssnat noga och är efteråt väldigt upptagen av in-
nehållet i berättelsen; tjejens svåra livssituation och stora ansvar. Han för-
klarar även ingående hur lättad hon blev över att få prata och kunna formu-
lera nya tankar om att söka stöd. Själv tycks han också vara lättad över att 
kunna erbjuda det stödet. När han ska rekonstruera samtalsinnehållet an-
vänder han sig av olika metaforer för att illustrera problemet.  

Ondskan; det var en bild 
Jouraren säger att han konstruerar inre bilder när han ska berätta om sam-
talet och hur han uppfattat samtalets innehåll. Han framhåller att det är 
svårt att få en ordentlig bild av hur barn har det, och särskilt svårt är det att 
få syn på omständigheterna när det gäller utsatta barn:  

Det är så svårt att få sådana här konkreta bilder av hur det faktiskt går till i 
de här misshandelsfamiljerna ... ja, det är det. 

Jouraren vet från sina erfarenheter i stödtelefonen att det är invecklat att till 
fullo förstå hur barn har det som lever under svåra förhållanden. För att 
kunna beskriva barnets livssituation medger han att han tagit hjälp av en 
metafor från skönlitteraturen:  

Ja, det brukar vara svårt. Jag hade jättemycket hjälp av han, Guillous ’Onds-
kan’. Den tyckte jag gav en ... för det var en bild ... 

Jag ber jouraren att förklara denna bild, och hur han via en metafor lyckas 
förstå hur barn har det som lever under svåra förhållanden:  

Guillou har skrivit en bok som heter Ondskan som, tror jag, väl i stor ut-
sträckning är en självbiografisk bok som handlar om en kille som blir upp-
fostrad med systematiskt våld, och hur han sedan blir en slagskämpe själv, 
och hur han hanterar det här med våld eller inte, och så.  
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Intrigen i boken har fångat jouraren så pass mycket att handlingen blivit en 
del av den förståelse, eller det han själv benämner bild, om hur tillvaron kan 
gestalta sig för någon. Jouraren riktar sig till mig som intervjuare:  

... om du blir tagen av mitt samtal, så blev jag motsvarande minst lika tagen 
av den boken. Den var väldigt bra … Det var häftigt, för det var en bild; så 
här kunde det se ut. 

Att jourarens sinnesstämning och svåra berättelse om våld tycks ”smitta av 
sig” känslomässigt även på mig blir uppenbart i och med att jouraren kom-
menterar att jag verkar vara tagen av det samtal han haft, trots att jag aldrig 
kommenterat det under intervjun.  

Ett litet nyckelhålskik 
Jouraren framhåller att det är svåra villkor för barn och ungdomar som lever 
med familjevåld. Just vid dessa samtal, som kräver extra lyhördhet och en-
gagemang, krävs det av jouraren att han förstår vad det är barnet förmedlar 
till honom, för att kunna få till ett bra samtal Vid dessa tillfällen är det lätt 
hänt att så att säga måla upp en egen inre bild om hur personen har det, 
genom att fylla i sådan information som saknas i själva telefonsamtalet. Svå-
righeten att under kort tid konstruera en bild av ett barns komplexa situation 
känner han igen från andra samtal som han haft i stödtelefonen:  

... jag känner att man söker på något sätt bilder, fastän jag försöker att vänja 
mig av med det så mycket som möjligt … därför att jag ändå aldrig kan få det, 
jag får bara en liten kik i de här samtalen – ett litet nyckelhålskik på hur 
ungarna har det … för man pratar ändå så lite. 

Jouraren tycks frustrerad över det faktum att han enbart får en liten bild av 
barnets hela situation. Detta sammanhang i stödtelefonen med starka berät-
telser, omgärdat av en vilja att göra gott för enskilda barn driver följaktligen 
på den egna viljan av att snabbt förstå. Att som jourare enbart få ett litet kik i 
en situation som man inser är komplex är frustrerande och ökar på den egna 
lusten att göra en egen inre konstruktion om en situation man egentligen 
inte vet så mycket om.  

Nyckelhålskik är en metafor som blir betecknande för jourares sätt att 
motta och förstå information från Barnens Hjälptelefon. Genom ett litet 
nyckelhålskik skymtar vissa delar från barnets liv och tillvaro fram, medan 
annan information förblir dold i mörker. Det är inte möjligt att genom ett 
nyckelhål se allt. Snarare är det en bild som blir kraftigt beskuren. På vilket 
sätt den blir det beror på vad som kommer fram i ljuset. Det i sin tur kan 
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handla om vad som blir samtalsfokus, hur interaktionen formas och under 
hur lång tid samtalet pågår. Nyckelhålskik betyder i den meningen att under 
en kort avgränsad tid bilda sig en uppfattning om ett barns hela situation; 
hur det lever och har det.  

Samma jourare förstärker det egna resonemanget om nyckelhålskik ge-
nom att beskriva svårigheten att inte få fullständig information. Det vanliga 
är att jouraren inte vet vem han pratar med i telefonen. Barnet är ofta ano-
nymt och som jourare vill man uppfatta så mycket som möjligt för att kunna 
stödja eller hjälpa. De inre föreställningar jouraren säger sig laborera med 
menar han är föränderliga och situationsbundna:  

… det kanske också var i denna stund som jag mötte henne, just denna halv-
timme av hennes liv, när hon var så fylld ändå av någon slags ... om det då 
var ilska eller... blandat med ledsnad, blandat med nu-får-det-vara-nog-
känsla ... 

Det kan ha varit just då under den halvtimmen som det var så här extremt 
hopplöst och jobbigt. Det akuta i situationen förstärkte ytterligare jourarens 
uppfattning om hennes utsatthet. Den momentana och känsloladdade nu-
får-det-vara-nog-känslan blir styrande för den historia som han sedan åter-
berättar från telefonsamtalet.  

Lite av en maskrosunge 
Jouraren, som har ett målande språk, skapar även en bild av flickans person-
lighet: ”Lite av en maskrosunge, kände jag”. Jouraren levererar egna insik-
ter om sin påverkan på enskilda samtal, vilket tyder på att han reflekterar 
kring den egna rollen i stödtelefonen. Han bekräftar det som framkommit i 
små glimtar i intervjuerna med jourarna; känslorna förstärks i en mellan-
mänsklig process i telefonsamtalet. Att det är så även i detta samtal vittnar 
jourarens hållning: ”jag kände mig inte så orolig för henne, nej det gjorde 
jag inte”. 

Metaforerna illustrerar hur jouraren använder sig av olika liknelser för att 
förstå och tydligare beskriva hur enskilda barn och ungdomar som ringer 
stödtelefonen har det, vilket även visar en paradox. Nämligen att han är både 
orolig och inte för hur flickan har det och hur det ska gå för henne. Jouraren 
förmedlar kunskap både utifrån sin egen mångåriga erfarenhet som jourare 
och sitt individuella och personliga sätt att resonera kring de uppgifter han 
får från barn och ungdomar i stödtelefonen.  
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Sammanfattande analys om  
markörer och metaforer 

I avsnittet har markörer och metaforer lyfts fram som viktiga verktyg när 
jouraren ska orientera sig i samtalet och finna en lämplig samtalsstrategi. 
Här ges en sammanfattande tolkning där betydelsefulla huvudteman och 
empiriska begrepp ställs i centrum. 

Den mest tydliga markören om ålder har fått exemplifiera de riktmärken 
som jourare söker efter i samtalet. Den ålder barn uppger när de ringer till 
stödtelefonen har betydelse för hur problemet tolkas, hur de blir bemötta 
och för jourarens förståelse för kontexten runt barnet, om årskull och för-
väntad mognadsnivå. Det får störst betydelse om det är en ungdom som är 
eller snart ska bli myndig. Att förhålla sig till ålder är vanligt för att få en 
vägledning om på vilken nivå man som vuxen kan möta barn (Näsman, 
2004). Ytterligare ett sätt att förstå innehållet från ett samtal, som jag funnit, 
är användandet av metaforer. Här exemplifierat via de talande metaforer 
som en jourare använder sig av för att beskriva hur han försöker förstå ett 
barns situation. Jourarens sätt att kategorisera samtalet i samtalsformuläret 
överensstämmer inte riktigt med all information som han tolkar från samta-
let. För enskilda samtal spelar tillvägagångssättet ingen större roll, eftersom 
det angelägna är att fokusera på det som enskilda barn framhåller som det 
väsentliga att få hjälp med att reda ut i samtalet. Däremot kan kategorise-
ringen få betydelse för den slutliga sammanställning som görs, och det blir 
även ett slags förtolkning av problemet när en samtalsrapport skrivs och 
överlämnas till de fast anställda ombuden. 

Lyssnandet är dominerande för att förstå vad barnet förmedlar och sedan 
kunna sammanfatta, i detta fall även återberätta, samtalet. Två av metafo-
rerna; nyckelhålskik respektive nu-får-det-vara-nog-känsla, är aspekter 
som knyter an till vitala delar av avhandlingen, som handlar om mikroför-
ståelse och förtrolighet, det vill säga vilken information jouraren har möjlig-
het uppfatta under en viss tid, möjligheten att förstå det som sägs och sätta 
det i samband med en kontext om hur unga individer har det. De inre före-
ställningar som jourarna använder sig av är föränderliga och situations-
bundna. Tiden som finns till förfogande i ett samtal är ytterst begränsad och 
skapar i sig en ovisshet och oro som uppstår på grund av det. Jouraren behö-
ver förstå mycket på kort tid. Det blir en mikroförståelse som omgärdas av 
oro, starka känslor och begränsad tid; ett litet nyckelhålskik, där inte allt om 
enskilda individer är möjligt att uppfatta.  

För att försöka få en bild av flickans personlighet använder jouraren be-
greppet maskrosbarn, som under slutet av 1990-talet var relativt vanligt och 
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syftade till de barn och unga som trots dåliga odds i omgivningen klarar sig 
hyfsat bra (Claezon, 1996). Senare har viss kritik riktats mot att uttrycket kan 
feltolkas, då man kan ifrågasätta om det finns barn som är helt osårbara eller 
opåverkade av sin livssituation (t.ex. Andersson, 2008).  
 

Samtalsstrategier 
I materialet framkommer att olika jourare har olika samtalsstrategier för att 
förstå information som ges av barn i stödtelefonen. En del jourare förhåller 
sig terapeutiskt till barns problem medan andra skojar och försöker hitta 
ljusglimtar i tillvaron. Åter andra drar fram riktlinjer eller gör överenskom-
melser om att barnet måste lova att nästa dag ta en viss kontakt (t.ex. med 
skolsköterskan). Orsaken till användandet av en viss typ av samtalsstrategi 
tycks till stor del vara en personlighetsfråga likväl som beroende på vilket typ 
av samtal det är.  

I det följande analyseras två typiska strategier, som jag valt att benämna 
en inkännande strategi och en problemlösande strategi. De två samtalsstra-
tegierna tar fasta på olika sätt för jourmedarbetare att komma fram till vad 
barns problem i stödtelefonen handlar om. Genom en presentation med 
tolkande reflektioner av två olika samtal synliggörs hur problem kategorise-
rats och konstruerats via jourarnas förståelse om enskilda individers situat-
ion och utsatthet. Framställningen under de bägge samtalsstrategierna pre-
senteras via: kategorisering i samtalsformuläret, centrala teman, nedtonade 
teman och problemkonstruktion via den särskilda samtalsstrategin och dess 
betydelse för vilka sociala konstruktioner som görs om samtalen. 62 

Inkännande strategi 
Den inkännande samtalsstrategin är en strategi som är vanlig i stödtelefo-
nen. Den utgår från det som ordet inlevelse pekar mot, det vill säga att vara 
lyssnande och ha inlevelseförmåga för att under en intensiv stund förstå och 
tillsammans med barnet i en interaktion göra gemensamma tolkningar om 
situationen, de behov som den för med sig och hur den kan redas ut.  

Det samtal som jag valt ut för att representera en inkännande strategi är 
ett samtal som kategoriserats inom ramarna för problemkategorin Sexuella 
övergrepp/ofredanden. Samtalet togs emot av en kvinnlig jourare. Även om 
den inkännande samtalsstrategin till stor del representeras av kvinnliga 

                                                             
62 För en mer utförlig beskrivning av analysmetod hänvisar jag till kapitel 4.  
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jourmedarbetare, utesluter det inte att även flera män också har ett mer in-
kännande förhållningssätt i stödtelefonen. 

Kategorisering i samtalsformulär 
För att studera vilka teman som är de mest centrala har jag i första hand 
utgått från jourarens val av kategoriseringar i samtalsformuläret. Formuläret 
är ifyllt enligt tabellen nedan. 

 
Tabell 3. Samtalsformulärets kategorisering. Jouraren har noterat att samtalet kan ha varit ett 
bus/testsamtal. 

 

Kön och ålder Flicka 14 år 

Problemkategori 1. Sexuella övergrepp/ofredanden (förö-
vare: fadern)  

2. Fysisk/psykisk misshandel/vanvård. 
(förövare: fader).  

Familjemönster Ensamstående biologisk far 

Problemmiljö Inom familjen 

Hänvisning Skolkurator, annan vuxen utom familjen, 
Ungdomsmottagning 

Övrigt: Kan ha varit ett bus/testsamtal 

Samtalstid (ca) 25 min. 
 
Samtalet handlar om en fjortonårig flicka som ringt BRIS. Problemet har i 
första hand kategoriserats som Sexuella övergrepp/ofredanden och även 
som Fysisk/psykisk misshandel/vanvård. Flickan bor med sin pappa, och det 
är också han som är förövaren. Jouraren har valt att skriva en separat rap-
port till det jouransvariga ombudet med information om att flickan eventu-
ellt vill prata vidare med ombudet under kvällen. Den informationen kallas 
för samtalsrapport. En sådan rapportering görs ofta när samtalet har handlat 
om svåra övergrepp och kränkningar. Jouraren kommenterar hur hon fyllt i 
ovanstående samtalsformulär:  
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Ja, i första hand då sexuella övergrepp från faderns sida och även viss form 
av fysisk misshandel, det hade inträffat någon gång att han slog henne. Psy-
kisk misshandel, det kryssar jag i automatiskt liksom, eftersom jag tycker att 
ett övergrepp även är en form av psykisk misshandel. 

Jouraren påpekar att samtalsrapporten: ”var på hennes initiativ”, vilket är 
ett förhållningssätt som kan ses som typiskt för en jourare i BRIS, som för-
säkrar att hon eller han arbetar på barnets uppdrag. Jouraren, som använder 
en inkännande strategi, hade berättat för flickan hur överlämnandet av in-
formation skulle ske: ”då kom vi överens om att jag skulle informera lite.” 
Jouraren säger att hon lyssnat extra noga efter vad flickan själv valde att 
prata om, och hon är både berörd och tagen av det samtal hon nyss avslutat. 
Under samtalets första del hade de pratat om övergreppen och hur pappan 
förgripit sig på henne sexuellt på ett våldsamt sätt. Flickans situation hade 
förvärrats under det senaste halvåret. 

Jouraren har valt att fylla i två problemområden, väl medveten om att det 
är det första problemet som blir mest synliggjort i den sammanställda sta-
tistiken från samtalsformulären. Där har hon fyllt i om övergrepp, vilket hon 
framhåller som sexualiserat våld och ett fysiskt maktövertag:  

… ett övergrepp tycker jag också är ... en form av ... alltså det är ett fysiskt 
övervåld och speciellt då när hon säger att hon har försökt att göra motstånd, 
men han är tre gånger så stark, då förekommer det våld också med i det. 

Jouraren som intresserat sig för sexualiserat våld är enligt egen mening extra 
uppmärksam på själva kategoriseringen, så att flickans berättelse i så stor 
mån som möjligt ska motsvara de övergrepp hon utsattes för. Flickan ”bodde 
ensam med sin biologiske far. Hon hade syskon, men de har flyttat hemi-
från så att de fanns liksom inte i familjen”. 

Centrala teman 
Samtalets centrala teman är de teman som jouraren väljer att ange som pro-
blemkategorier i samtalsformuläret. Jourarens beskrivningar kring dessa 
presenteras här nedan.  

Sexuella övergrepp och fysisk/psykisk misshandel 
Samtalet handlade, som redan framgått, om en svår övergreppssituation, där 
pappan förgrep sig på sin dotter:  

Han håller på med mig varje kväll”. Det var så hon beskrev det. […] i första 
hand då sexuella övergrepp från faderns sida och även viss form av fysisk 
misshandel, det hade inträffat någon gång att han slog henne. 
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Jouraren säger att hon hade hört sig för om hur flickan upplevt övergreppen, 
varpå hon hade svarat att hon försökt göra motstånd, men att det inte funge-
rat. Jouraren uppger att hon vet att hot är vanliga vid sexuella övergrepp och 
att det var därför hon frågade flickan om det var så att pappan hotat henne 
att hålla tyst inför andra och inte berätta för utomstående om det han utsatte 
henne för: ”Jag frågade om han hade hotat henne någon gång, att hon 
måste vara tyst och så. Jo, det hade han ju gjort då och sagt åt henne att 
hon inte fick prata om det här …” Förutom de direkta övergreppen och kon-
trollen över flickans kropp och person, så berättar jouraren om hur pappan 
utövade psykisk misshandel genom att kontrollera flickans umgänge med 
andra personer. Den hårda kontrollen var något som jouraren förstod dels 
via flickans utsagor, och dels även med hjälp av det hon beskriver som en 
genomgående känsla. Den känslan fick hon genom att lyssna på flickan: 

För det var liksom en genomgående känsla tycker jag man hade genom hela 
samtalet att den här pappan hade väldigt hård kontroll över henne. Hon fick 
inte ... jag menar om hon åkte till sin mormor så åkte hon dit över dagen och 
sedan skulle hon hem på kvällen. Så hon skulle alltid vara hemma liksom. 
Tillgänglig. 

Via kontroll hade pappan makt att styra flickans liv och även se till att hon 
var tillgänglig för honom, vilket är något jouraren säger med eftertryck; till-
gänglig. Det är svårt att ta emot informationen, även som intervjuare. Jour-
aren berättar om ett kontrollbeteende som innehåller tvång och sanktioner: 

Han tvingar tydligen henne också att följa med på grejer som han skulle på 
och hon ville inte det och någon gång så hade hon stuckit iväg. Oftast gjorde 
hon som han sa, men någon gång hade han stuckit och då hade han dragit 
igång jordens helvete och ringt runt till alla hennes kompisar och också 
stuckit och hämtat henne. 

Genom att ha en inkännande strategi blev kontakten nära i telefonen och 
fram trädde en fasansfull historia om en flicka som levde ensam med sin 
pappa, som förgrep sig på henne, och hur hon isolerades och kontrollerades 
av sin marodör till pappa. Inte ens hos kompisarna kunde hon freda sig, än 
mindre ha ett normalt liv med ett normalt kompisumgänge. Jouraren under-
stryker hur ensam flickan var med detta, till och med när hon blivit hämtad 
inför ögonen på sina vänner: ”Och de kompisarna misstänkte ingenting, de 
trodde bara att de hade bråkat liksom.” Under samtalet blir själva över-
greppen det centrala, varför det är omständigheterna kring dem som joura-
ren väljer som teman.  
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Nedtonade teman 
I samtalet som utgår från en inkännande samtalsstrategi är det svåra förhål-
landen som behandlas. Vissa teman nämns av jouraren, utan att för den skull 
kategoriseras i samtalsformuläret. I det här samtalet är det följande teman 
som inte problemkategoriserats, och därmed tonas ner: missbruk, frågor om 
moderns död och övriga kontakter i flickans tillvaro. 

Missbruk, mammans död och övriga kontakter 
Jouraren nämner att flickans pappa missbrukade, men blev misstänksam om 
trovärdigheten i det som sades om droger med utgångspunkt från det flickan 
förmedlade i samtalet. Flickan hade berättat att pappan missbrukade droger, 
som han vid något tillfälle velat bjuda henne på: ”Han höll på med droger 
då, innan mamma dog så började han med droger och han skulle bjuda 
mig”. Jouraren uppfattade att flickan raljerade och överdrev när hon skulle 
berätta om drogbruket i stödtelefonen:  

… då lät hon lite så här raljant då, därför gick jag inte in på den biten utan då 
lämnade jag det på något sätt och gick vidare. Hur jag gjorde det kommer jag 
inte ihåg, men jag gick inte in på det här med droger, jag följde upp och frå-
gade vad det var för droger. Ja, något pulver… 

Osäkerheten kring innehållet i flickans berättelse och om det gick att lita på 
det hon berättade om droger stämde överens med verkligheten eller inte fick 
till följd att jouraren blev tveksam till om det som flickan sa var sant, vilket 
hon relaterar till andra samtal som hon haft i stödtelefonen. Så även om 
drogbruket är ett genomgående tema så registreras det aldrig i samtalsfor-
muläret.  

Jag frågar om det fanns ytterligare saker som jouraren pratade med flick-
an om och som inte noterats i samtalsformuläret. Då börjar jouraren fundera 
på ett tema som inte framkom i flickans egen berättelse, utan härrör från 
jourarens tidigare erfarenheter från stödtelefonen om hur följderna kan se ut 
för personer som blir utsatta för övergrepp och våld, och som av den anled-
ningen skulle kunna vara giltigt även för denna flickas livssituation: ”Och 
sedan skulle man ju i och för sig kunna gå ännu längre, men det var ingen-
ting som kom fram i samtalet då …” Jouraren syftar till att övergrepp kan 
föra med sig andra svåra konsekvenser, som påverkar den egna identitets-
uppfattningen: ”men jag tänkte så här att man kan bara förstå att det blir 
identitetsproblem, men det är ingenting som hon säger.” Identitetsproble-
men skulle i så fall härröra till de dubbla budskap som flickan förde fram om 
sin mammas död. Mamman fanns inte tillgänglig för flickan, antingen ge-
nom att hon avlidit eller att hon inte längre finns som någon resurs för sin 
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dotter, vilket flickan enligt jouraren inte kunde hantera i den övergreppssitu-
ation hon befann sig i:  

Ja och sedan senare i samtalet så frågade jag då om finns det någon mamma 
med i bilden? ”Nej, hon är död. Och det var efter att hon dog som han bör-
jade hålla på med mig.” Jaha, så då dog hon alltså för ett halvår sedan? ’Ja’, 
säger flickan. 

Trots att jouraren under telefonsamtalets gång funderade en hel del kring 
det så avstod hon från att nysta mer om just det:  

… om de ger tidsangivelser och man är osäker så kan jag … då de säger så 
här; ’hon dog när det här började’. Jaha hur länge sedan dog hon? Bara för 
att kolla upp om de kan hålla sig till historien vad. Nu tyckte jag att det här 
var så känsligt så att jag kunde inte ... jag hade inte hjärta att utsätta henne 
för något sådant. 

Jourarens knep för att avslöja eventuella testsamtal genom att ställa följdfrå-
gor är med andra ord en strategi hon har i bakhuvudet. Hon valde att lämna 
samtalsämnet om mamman och den osäkerhet som fanns kring familjesitu-
ationen i övrigt, då hon inte uppfattade det som omedelbart fokus för flick-
ans utsatthet. Tvivlet om vissa uppgifter fick kvarstå, men mammans even-
tuella död noterades inte i statistikformuläret.. Enligt jouraren hade flickan 
en kompis, som egentligen skulle ha suttit med som stöd när hon ringde 
BRIS, men inte vågat i sista stund. Flickan pratade gott om kompisens 
mamma, som jouraren tolkar som en ”idealiserad mamma”, i en längtan och 
saknad efter den egna modern: 

… jag kunde dra koppling till hennes egen mamma som var död, vilket jag är 
osäker på om hon är, men alltså man såg det här att ... en längtan efter 
mamma, som ska beskydda och så. 

Jouraren konstaterar att det verkade vara en ”rotlös familj”, som levde 
mycket isolerat. Även om flickan hade kontakt med sin kompis så fick joura-
ren uppfattningen att flickan inte berättat om sin situation: ”Samtidigt visste 
kompisens mamma ingenting om hur det egentligen förhöll sig med flick-
an.” Flickans mormor nämndes helt kort, men var inget som jouraren samta-
lade vidare med flickan om. Ytterligare en kontakt som togs upp var kuratorn 
på skolan, som hade kontaktat flickan och hört sig för med anledning av att 
hon skolkat från skolan. Den kontakten hade inte gett någonting mer enligt 
jouraren, varför de inte pratat mer om det.  
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Problemkonstruktion via inkännande samtalsstrategi  
Innan detta telefonsamtal inkom hade jouraren tagit emot sju test-samtal i 
stödtelefonen. Den omständigheten medförde, enligt henne själv, att hon var 
extra lyhörd för om även detta samtal skulle kunna vara ett påhittat samtal. 
Under första delen av samtalet var jouraren fortfarande osäker på om det 
flickan sa kunde stämma eller inte. Samtalet skulle med andra ord lika gärna 
kunnat vara helt uppdiktat. Det medförde att hon i bakhuvudet hela tiden 
sökte bevis för berättelsens trovärdighet. 

Tvivel och trovärdighet 
Det tvivel som jouraren kände handlade om att hon fått uppfattningen om 
att flickan inte var riktigt närvarande och hade svårt att uttrycka sina käns-
lor. Istället hade hon överdrivit det hon ville säga:  

Jag tyckte hon var ganska så ... på något sätt frånvarande i början. Jag fick en 
känsla av att hon ville testa liksom om det här skulle kunna bli någonting, att 
hon var inte i sina känslor och sedan lite aggressiva undertoner på något sätt. 

Ett tecken på att samtalet hade kunnat vara ett testsamtal var att flickan var 
lite för snabb och direkt med orden i jämförelse med hur de flesta barn bru-
kar formulera sig i stödtelefonen: ”just också för att hon kom fram med det 
så snabbt”. Enligt jourarens erfarenhet brukar barn uttrycka sig annorlunda 
om riktigt svåra problem: ”då har jag en förföreställning om att det kan ta 
tid innan de kommer fram till det. Att de går som katten kring het gröt.” 
Det ovanliga i att barnet snabbt formulerar sitt ärende i kombination med att 
flickan uppger att hon inte förstår något som hon i fjortonårsåldern borde 
förstå, ökade på jourarens misstänksamhet: 

Och då tyckte jag liksom att då blev jag också så där tveksam för att, jag me-
nar jag får för mig att även om man är 14 år så vet man att vitt pulver är 
knark, att man kan uttrycka sig så, men jag vet inte. För jag har haft andra 
bus-samtal där de har sagt ’pulver … som att jag förstår ingenting, jag vet 
ingenting, det var bara pulver’, och då blir jag så här att … jaha … mmm. 

Övertygelsen 
Jouraren, som till en början varit avvaktande till sanningshalten i flickans 
berättelse, lät sig övertygas efterhand om att flickans berättelse var seriös 
och allvarlig. Snabbheten i att berätta, och som först fött tvivel hos jouraren, 
omtolkas till att istället vara ett tecken på seriositet: ”men å andra sidan kan 
det lika gärna vara ett uttryck för att hon har gått och laddat jättemycket 
och så ’pang’ kommer det bara”. Urladdningen med snabbhet och aggressi-
vitet som jouraren uppfattade i kombination med att vara känslomässigt 
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frånvarande omtolkas till utsatthet. Något som framgår under analysen av 
intervjun är att en vändpunkt från tvivel till trovärdighet i samtalet är när 
jouraren anser att flickans försvar avtar och starka känslor istället visar sig. 
Det sker när jouraren frågar om skolsituationen:  

Det var förresten en sådan här vändning när man började prata om skolan, 
’hur går det där?’ Då kom känslorna, hon orkade inte med, hon skolkade rätt 
mycket och hade därför blivit kallad till en skolkurator och hade väl fått gå 
där i något samtal, men det hade som inte gett någonting. 

Det fanns med andra ord en punkt då jourarens tvivel övergick i visshet; 
nämligen när flickans förtvivlade känslor kom upp till ytan. Efter det att 
jouraren hörde förtvivlade känslor bestämde hon sig för att samtalet var 
seriöst och handlade om en verklig och svår situation med verkligt grova 
övergrepp: ”… speciellt efter ... i andra halvan när hennes känslor 
kom så här, så tyckte jag att jag kände mig helt säker på att det var 
riktigt.” 

Lyssnar efter tecken på utsatthet  
När jouraren väl hade accepterat att flickans skildring om incest, våld och 
missbruk kunde vara sanna, stärkte hon den bilden genom flera avlyssnande 
observationer både via nya och redan sagda utsagor, som ytterligare kunde 
styrka och bekräfta sanningshalten i berättelsen: ”Jag tyckte hon lät ganska 
känslomässigt frånvarande och det är man ofta tror jag när man har varit 
utsatt för någonting.” Sammantaget ökade trovärdigheten i flickans utsagor 
mer och mer: ”hon skulle alltid vara hemma. […] Så det tycker jag gick i 
linje med det hon säger då att han är på henne varje kväll, i stort sett.”  

Information som varit motstridig började sågs som logisk i förhållande till 
en svår livssituation, vilket ökade oron, utan att för den skull innebär att 
jouraren fullständigt trodde på allt som flickan sagt. Trots att hon bestämt 
sig för att samtalet var seriöst förhöll hon sig tveksam till om modern var död 
eller inte, vilket hon ändå kan finna en förklaring till: 

… det är en kris-situation nu och så, att det kan vara så smärtsamt för henne 
att prata om att mamman inte är något stöd, man vet ju inte liksom. Att det 
blir för mycket för henne … 

Undanhållande av information skulle alltså kunna bero på alltför stor 
smärta hos flickan, som fick till följd att hon enbart klarade av att prata 
om vissa förhållanden och inte andra.  
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Det akuta accentueras 
I och med att jouraren bestämt sig för att lita på att den mest väsentliga in-
formationen var sanningsenlig förändrar jouraren också sin bild på flickans 
livssituation. Hon konstaterar att flickan levde i en ohållbar situation, som 
dessutom var genomgripande i hennes liv. Jouraren vet inte säkert, men tror 
att problemet var omfattande och hade pågått under en längre tid: ”Jag fick 
en känsla av att det här pågått under en lång tid, hon har liksom funderat 
ganska länge på om hon ska ringa.” Jouraren berättar att de fick en nära 
kontakt, särskilt efter det att flickan börjat visa hur känslomässigt berörd 
hon var. Jouraren menar att känslan av att ”inte stå ut”, blev alltmer stark 
och akut för flickan ju mer de pratade i stödtelefonen:  

Hon sa att hon ’orkar inte med något mer’ […] just nu så är hon på väg in i 
krisen och att medvetandegöra den och då är det liksom bara det. Och det 
kände jag också under samtalets gång att det här blev mer och mer akut, ju 
mer hon pratade om det. 

Jourarens tvivel släppte när hon bestämde sig för att godta sanningshalten i 
informationen. Starka och trovärdiga känslor uttryckta via röst och ljud, som 
gråt, darr på rösten, blev ett slags kvitto på flickans utsatthet. Något som 
tycks ha påverkat jouraren är den rädsla som hon tycker sig höra i telefonen:  

Hon är så rädd att bli sviken tror jag. Att det inte ska bli så, så att det gör ju 
alltid ont för en som är van att bli sviken; att hoppas ... 

Jouraren är känslomässigt berörd när hon berättar om detta. Det blev viktigt 
för henne att förstå och kunna dela flickans oro, för att inte vara ytterligare 
en vuxen som sviker ett barn i en svår livssituation. Den gemensamma oron 
är i den meningen en utgångspunkt för att kunna mötas i stödtelefonen och 
skapa ett givande utbyte. Det är när oron är konkret och legitim som rollerna 
av att vara i behov av stöd och att vara den som kan ge detta stöd blir tydligt: 

Och hon började gråta och så. […] När jag var vuxen och talade om för henne 
då började hon att gråta, antagligen för att hon kunde få vara svag då. Men 
också att ... jag tror att hon kände en väldig längtan efter att få den här hjäl-
pen liksom. 
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BRIS framhöll under den här tiden ”vuxenskap”63 som viktigt, och att våga 
vara vuxen inför barn. I telefonsamtalet fick jouraren stödja ett barn genom 
sin vuxenhet. 

Ett pussel som läggs tillsammans 
Jouraren reflekterar under hela intervjun över sig själv och de egna tolkning-
arna i förhållande till det hon uppfattade att flickan sa. Hon formulerar att 
ett samtal i stödtelefonen mer blir som ett pussel där bitarna, förståelsen, 
läggs på plats eftersom:  

… det är märkligt när man sitter och hur man lägger ihop saker. Man får som 
en helhetsbild och det får man inte förrän ett tag in i samtalet. 

Förståelsen kom allt eftersom, när samtalet pågått ett tag och jouraren 
kunde börja sortera bland intryck och motstridiga känslor. Jouraren säger 
att både hon och flickan påverkades i en gemensam interaktion. Hon bedö-
mer att tvivlet som hon kände lika gärna kan ha varit hennes egna känslor: 
”eftersom man är två i samtalet då så kan det ha varit mitt eget också som 
påverkar henne i inledningsskedet, jag vet inte.” 

I efterhand, när telefonsamtalet tagit slut, försöker jouraren förstå sådant 
som verkade oklart. Hon bedömer att flickan är i kris. Jouraren säger att 
strategin blir speciell när samtalet handlar om sexuella övergrepp. Istället för 
att själv kommentera och fråga mycket så lät hon barnet berätta med egna 
ord:  

… för att just det här när det gäller övergrepp så är jag så oerhört rädd för att 
gå in i själva övergreppet. Och då blir det för mig … så blir det så här, det blir 
nästan som en standardfras då att; ja hur länge har det här hållit på? För att få 
tiden att gå för att kunna skapa någon form av kontakt och ja … och varje gång 
när jag ställer den frågan så tycker jag att den är fel. Men, det är den vägen in i 
det som jag tar då. 

Jouraren har inte haft så många samtal om sexuella övergrepp, men när hon 
jämför detta samtal med andra samtal om sexuella övergrepp som hon haft, 
tycker hon att det uppstod ett ovanligt djup i samtalet:  

… jag har inte haft så där jättemånga ... jag har ju haft några stycken, men 
det som jag tycker var lite nytt med den här tjejen, det var det att det fanns 
ändå ett sådant djup i det, i samtalet. Det var inte bara det här med "lösning" 

                                                             
63 En broschyr delades ut under senare delen av 1990-talet med devisen ”Är du vuxen nog att prata med 
barn?” i ett led i att rekrytera nya jourmedarbetare till Barnens Hjälptelefon. 
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på problemen utan att det kändes som att hon ja, hon gav uttryck för så 
mycket mellan raderna på något sätt. 

Jouraren anser att situationen var väldigt komplex och komplicerad. Efter 
samtalet som varade i tjugofem minuter tycker hon inte att det är möjligt att 
”greppa” problemets omfattning. Ett avgränsat samtal räcker inte för att 
förstå allt i barnets tillvaro: 

… samtidigt så fick jag då en känsla att eftersom det var så mycket andra vib-
bar att hon befann sig i en liten hopplös situation, hon har mer att ta tag i än 
bara just det här med pappan: skolan ... ja. Så och jag har inte ... jag fick 
inget grepp riktigt om hur stort, eller hur stora problemen kring henne och 
hennes familj var. Men det kan väl vara så att hon tar en sak i taget. Men jag 
tror hon har mer att jobba med faktiskt. 

Anonymiteten 
Jouraren ville lämna över samtalet till BRIS jouransvarige ombud för vidare 
kontakt och frågade därför flickan om hennes förnamn. Det är något som 
hon efteråt ångrar, eftersom varje barn som ringer BRIS är garanterade ano-
nymitet. Jourarens förklaring är att det egna engagemanget tog över:  

… jag tänkte att det är bättre att ha ett namn. Men det var inte direkt genom-
tänkt, utan det var liksom bara att ... det var ... då brast jag på så sätt att det 
kändes mer som att tillfredsställa mitt behov och vårt behov här liksom, att 
det ska bli lättare och det ... det är ju inte så egentligen, så det tycker jag väl 
att … det var … liksom … sprack det lite. Det var onödigt alltså. Det hade … vi 
hade ju kunnat ge henne det stöd hon behöver utan att veta att hon heter 
Malin64 ... Jag tror att det blir så om man känner att man engagerar sig så 
blir man liksom ja jag vet inte, det var inte så bra ... 

Någon fara för flickans anonymitet var det inte, även om hennes förnamn 
efterfrågades. Däremot kan namnfrågor kanske i förlängningen skada förtro-
endet för BRIS om barn som ringer inte upplever att de får vara anonyma. 
Jouraren gör ett medvetet val när hon avstår från att prata mer om praktiska 
lösningar än vad hon anser nödvändigt:  

… hon var också inne och snuddade vid det här med ... eller vi kom in på det 
och det var på grund av att hon liksom ställde de frågorna till mig lite grann 
om det här med soc och göra anmälningar och sådant. Men den biten läm-
nade jag medvetet lite grand i telefon därför att jag fick också en känsla av att 
hon inte, hon var inte riktigt där … 

                                                             
64 Fingerat namn. 
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Att göra en anmälan till socialtjänsten om brister i flickans omsorg, eller en 
polisanmälan om de brott som begåtts av pappan är ingenting som jouraren 
rekommenderar flickan i telefonsamtalet. Däremot så sa hon att flickan 
kunde prata med kompisens mamma, men även ringa tillbaka till BRIS: 

… och att jag också gjorde den bedömningen att hon kanske skulle behöva 
mer stöd och jag gick mer på den här kompisens mamma i början och var 
noga med att hon också kunde ringa tillbaka hit vad, om ingenting av det där 
funkade. För att anmälning och sådant kan, tror jag skulle kunna stressa 
henne mer. 

Jouraren säger att hon inte ville komplicera flickans situation ytterligare. 
Situationen var svår nog som den var. I och med det ställningstagandet valde 
hon att inte fråga upp om detaljer och inte heller fördjupa sig i sådant som 
skulle kunna ge mer kunskap om flickans situation.  

Bekräftare 
Med en inkännande strategi är inte det mest centrala att fortsätta ställa frå-
gor kring sådant man inte förstår: ”det kanske man hade gjort … eller kun-
nat göra, men det är mer att jag känner att jag inte vill gå in på de bitarna 
för hennes skull”. Fokus ligger istället på själva interaktionen och att joura-
ren förmår att bemöta flickan på ett seriöst sätt: ”jag tror att hon kan tycka 
att det är väldigt skönt att berätta så lite och ändå bli tagen på så stort 
allvar”. Vad som stämmer och inte i barnets berättelse spelar ingen roll för 
samtalet som sådant. Som jourare är det ändå möjligt att förstå och bekräfta 
svåra upplevelser: 

Att man kan räkna ut lite själv, och det spelar ju ingen roll om han har ... för 
mig spelar det ingen roll i det jag säger till henne om han har samlag med 
henne eller om han håller på med henne, för att hon upplever ju ändå det 
som hon gör det. Och hur som helst vilket, båda sakerna är fel. 

Fokus var till stor del på att bekräfta barnets upplevelse mer än att få så kor-
rekt information som möjligt. Jouraren påpekar att hon ville bidra till att 
flickan skulle få resonera med en vuxen person och att det viktiga blev att få 
bli trodd och sedd i en svår övergreppssituation: 

Jag tror att det var just det här som hon sa att få någon att prata med, att bli 
tagen på allvar, bli trodd och bli sedd i det här svåra, den här svåra situation-
en som hon befinner sig i. Och också få höra att det här är ingenting som hon 
ska ta ansvar för. Att hon faktiskt är ett barn och att hon behöver vuxna, att 
vuxna ska hjälpa henne. 
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Jourarens roll blev därmed att bekräfta barnet och ge hopp om att vuxna ska 
kunna träda in och erbjuda den hjälp och det stöd som flickan behöver. Jou-
raren anar att flickan ringde BRIS för att få bekräftelse från en vuxen: ”jag 
tror att hon också har förväntat sig det känslomässigt någonstans”. Det var 
inget som flickan hade sagt, utan är en tolkning från jourarens sida: ”jag tror 
att hon har haft svårt kanske att våga uttala det ens för sig själv.”  Jouraren 
hade kommit överens med flickan om att hon när de pratat färdigt skulle åka 
hem till sin kompis och hennes mamma för att få mer stöd där.  

Betydelsen av en inkännande strategi 
Innebörden av den inkännande strategin i det här samtalet var att tolka inte 
bara innehåll, utan även trovärdigheten i det som sägs. Om samtalet sedan 
var ett påhittat samtal eller inte är inte det elementära. Huvudsaken var att 
barnet kände tillit till den vuxne i en ömsesidigt och demokratisk interaktion 
som innebar att barnet medverkade till en problemkonstruktion. Jouraren 
menar att hon bestämde sig för att samtalsinnehåll speglade en verklighet, 
men valde ändå att notera att samtalet kunde ha varit ett testsamtal. Ef-
tersom samtalet kategoriserats som ett riktigt samtal blev det ett samtal i 
BRIS statistik om sexuella övergrepp, trots att tveksamheter funnits genom 
en stor del av samtalet. Strategin innebär att lyssna aktivt och förhålla sig till 
vad som sägs och vad som kan ”läsas mellan raderna”. Tillsammans med 
barnet resonerade jouraren sig fram till vad som var det mest centrala pro-
blemet. En bit in i samtalet insåg jouraren allvaret och via barnets uttryckta 
känslor förstärktes oron kring barnets utsatthet, som upplevdes som alltmer 
akut.  

Samtalsstrategins typiska element 
Den inkännande samtalsstrategin kan indelas efter personligt förhållnings-
sätt, barnets situation/problem och BRIS- och stödtelefonkontexten: 

Jourarens personliga förhållningssätt 
• Ett förhållningssätt som sätter lyssnandet i centrum på så vis att det 

är barnet som får styra samtalsinnehållet.  
• Jouraren distanserar sig inte från egna känslor som väcks, utan låter 

dessa vara vägledande för interaktionen och den tillitsfulla ”närhet” 
som jouraren upplever finns i samtalet.  

• Kategoristeringen av problem sker via uttalade teman som diskute-
rats öppet i samtalet. De teman som jouraren själv funderar kring är 
ingen information som förmedlas vidare i BRIS. 
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Barnets situation/problem 
• Övergreppsituation med svåra skildringar som påverkar jouraren. 
• Barnet uppvisar motstridiga känslor och verkar ha svårt att hålla sig 

till sanningen. 
• Svårt med tillit gentemot vuxna, vilket fordrar en tillitsfull samtals-

interaktion. 
 
BRIS- och stödtelefonkontexten 

• Jourarens roll blir framför allt som bekräftare, avlastningsplats och 
livlina. I det exempel som tagits fram i kapitlet är det även möjligt 
att stödtelefonen får funktionen av ett test- och övningsinstitut. 

• Vid ovisshet om det är ett testsamtal så avslöjas inte detta för barnet, 
eftersom det kan störa barnets berättelse.  

• Barnets motstridiga känslor tolkas i relation till att det barnet berät-
tar betraktas som trovärdigt.  

• Samtalsrapportens ifyllande och vidare kontakt sker i överenskom-
melse med barnet. 

Strategins för- och nackdelar 
Jourarens roll är att känna in vem barnet är på den andra sidan telefonlinjen 
för att på kort tid kunna vara så följsam i telefonen som möjligt. Parallellt 
med lyssnandet så har jouraren egna reflektioner kring innehållet. Jouraren 
försöker förstå även sådant som inte sägs explicit och känna efter hur situat-
ionen påverkar barnet. Jouraren resonerar kring problemet med barnet och 
informerar om hur hon själv ser på situationen. Lyhördheten förstärker bar-
nets känsloyttringar. Ju mer känslor som barnet uttrycker desto mer berörd 
blir jouraren, som uppfattar problemet som än mer akut. Jouraren vill finnas 
som ett stöd för barnet i själva samtalet och förmedla tillit till vuxna. Nack-
delen kan vara att jouraren blir alltför känslomässigt involverad att det där-
med finns risk att bli för personlig och till exempel efterfråga barnets namn, 
trots att det har rätt att vara anonymt.  

Problemlösande strategi 
Den problemlösande samtalsstrategin är en strategi som kännetecknas av ett 
förhållningssätt som går ut på att finna förslag till lösningar på olika pro-
blem. Det kan handla om att rådgöra, ge tips eller bidra med handlingsför-
slag för att få till en ändring i barnets situation. Det samtal som valts ut ka-
rakteriseras tydligt av en problemlösande strategi. 



 198 

Kategorisering i samtalsformulär 
Den jourare som fyllt i formuläret efter stödsamtalet har varit noga i valet av 
kategorier genom att fylla i tre olika problemområden. Framförallt kan om-
rådet om övriga och egna problem täcka in en mängd olika bekymmer eller 
frågor. Som förtydligande kommentar bredvid problemområdet ”Störda 
relationer i familjen” har jouraren noterat följande förtydligande: ”Pappa 
som missbrukar vägrar acceptera att killen har fixat sig en egen lägenhet 
med hjälp av soc.” Formuläret är ifyllt enligt tabellen nedan.  

 
Tabell 4. Samtalsformulärets kategorisering. Jouraren har valt att fylla i flera  
problemkategorier.  

 

Kön och ålder Pojke 18 år 

 

Problemkategori 

1.Störda relationer i familjen. 2. Övriga ”egna” 

problem, 3. Missbruk (Vems missbruk? Pap-
pan) 

Familjemönster Ensamstående biologisk far 

Problemmiljö Inom familjen 

Hänvisning Socialtjänsten, Åter BRIS 

Övrigt: Barnet hade någon myndighetskontakt 

Samtalstid (ca) 15 min x 2 

 
Samtalet handlade om en 18-årig kille som ringt till Barnens Hjälptelefon via 
sin mobiltelefon för att prata om en situation som uppstått hemma. Efter en 
tids samtalande med den manlige jouraren varnade telefonen om att mobi-
lens batterier höll på att ta slut och killen valde då att söka upp en offentlig 
telefonautomat för att fortsätta telefonsamtalet där.  

Sammantaget med båda dessa påringningar varade samtalet ungefär en 
halvtimme, det vill säga ungefär en kvart vardera. Jouraren sammanfattar 
killens problem med att ”hans stora problem när han ringer nu är; han vet 
inte hur han ska hantera pappan. Killen hade blivit erbjuden en lägenhet via 
socialtjänsten, vilket den alkoholmissbrukande pappan olyckligtvis hade fått 
reda på.  
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Centrala teman 
De teman som är centrala med utgångspunkt från samtalet är de olika pro-
blemområden som jouraren kategoriserat killens berättelse utifrån. De besk-
rivs kortfattat för att synliggöra jourarens val av kategorier.  

Missbruk, störda relationer och egna problem 
Jouraren berättar om killens situation som han uppfattade dominerades av 
en problematisk hemsituation med mycket ansvar för hemmet och en miss-
brukande ensamstående pappa. Under ungefär fyra år hade pappan miss-
brukat alkohol. Under den tiden hade killen ”stått ut med pappans missbruk 
och stått ut med att vara den som bär ansvaret för familjen och för lillebror 
när pappa super”. Jouraren fick intrycket att pappan drack mycket: ”killen 
vill inte kalla pappa för alkoholist men, ja definitionen är snubblande nära 
ändå”. 

Jouraren berättar utifrån hur han minns vad pojken uttryckte angående 
att vara tvungen att ta hand om sin egen pappa genom att torka upp urin: 
”han sover och det är jag som får torka upp kisset när han kissat på golvet”, 
och även sköta hushållet: ”det är jag som får ta rätt på lillebror. Det är jag 
som får se till att spisen blir släckt och ljusen släckta och så där.” Om fadern 
jobbade eller inte framgick inte i killens berättelse till jouraren. Lillebror 
framstod som en ”jobbig” lillebror som krävde passning och omsorg och 
ställde till med förtret. När lillebror bråkade var det enligt jouraren killen 
som fick ta på sig skulden för det: 

Jag får skulden för allting, alltså jag ska ta på mig ansvaret för lillebror. Fun-
kar det inte för lillebror är det jag som får skulden. Är det lillebror som pro-
testerar eller skriker så är det jag som inte tar hand om honom tillräckligt 
bra.’ […] Det är när pappa super som det blir så. 

Jouraren ger exempel på att lillebror hade slängt mobiltelefonen i golvet, 
men att det sedan var han som fått skulden för det, eftersom han enligt pap-
pan borde ha passat lillebror bättre. Jouraren fick också intrycket att killen 
vid flera tillfällen gått in och skyddat sin bror: ”jag kan se det som att han 
har fungerat som någon slags sköld mellan pappan och lillebror.” Hemför-
hållandena framställs som komplicerade och fyllda med stora krav. Enligt 
jouraren var ansvaret för den yngre brodern allt för stort och omfattande: 

Jag tror att det är så här att pappan har väl kanske tagit någorlunda ansvar 
emellan även för lillebror, men tydligen var missbruket så pass vanligt och 
frekvent och så där, så han fick ta alldeles för stort ansvar. 
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Jouraren uppger att han hade frågat ”lite grann om mamman då”. Modern 
bodde några mil därifrån och sågs inte som någon resurs: ”jag har dålig 
kontakt med henne’ sa han bara”. Jouraren säger att han frågade om även 
hon drack, men så var det inte enligt killen. Jouraren ställde inte fler frågor 
om mamman, men anser att hon hade valts bort som resurs i och med att 
killen vänt sig till myndighetspersoner istället för till henne: ”Jag menar, 
han hade ju inte valt att gå till henne då hellre än att gå till en kurator eller 
gå till ”soc” vad, så att …” I och med det bekräftas bilden av två oförmögna 
föräldrar som inte tillräckligt förmår axla föräldrarollen på ett önskvärt sätt. 

Utöver pappans missbruk och allt vad det förde med sig så hade killen nå-
got slags funktionshinder eller funktionsnedsättning, vilket definierats som 
övrigt eget problem. Det var inget som jouraren hade hört på rösten, utan 
snarare hade förstått med utgångspunkt från killens berättelse: 

Genom att han sade att han hade handikappbidrag så fick jag klart för mig 
att han hade någon slags sådan problematik… 

Ett annat övrigt eget problem är problem i skolan. I samtalet framkom det 
att det gått dåligt för pojken i skolan under den här tiden, vilket jouraren 
förklarar vid två tillfällen under intervjun:  

… den här terminen då, när det gick så dåligt i skolan och så rinner det över 
kanten … 

Det gick ’skit’ i skolan i våras och jag vill att det ska gå bättre”, och så där. 

Situationen för killen hade enligt jouraren inneburit att han hamnat i kon-
flikt med pappan. Utan pappans vetskap hade han med hjälp av en kurator 
och socialtjänsten i sin kommun fått tag i ett eget boende. Jouraren beskriver 
hur ”hemligheten” om lägenheten hade uppdagats för pappan som blivit 
mycket arg:  

… det var meningen att det skulle vara en hemlighet med den här lägenheten 
som han fixat, en hemlighet mellan honom och kuratorn och ’soc’, och sedan 
hade den knäppa hyresvärden skickat hyresavin hem till hans gamla adress, 
så då har pappa sett den och det var som ... det hade hänt idag, han hade fått 
nyckeln igår och så på posten idag då så hade hyresavin kommit. Då hade 
farsan blivit arg och i princip beordrat grabben och säga upp lägenheten och 
stanna; ’du har det ju bra här hemma’, medan killen på något sätt med ’soc’ 
och kuratorns stöd kämpat sig till en styrka ... 

Jouraren är uppenbart irriterad över ”den knäppa hyresvärden” som hade 
skickat hyresavin eller hyreskontraktet hem till killens adress, och därmed 
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blivit synlig för pappan, som svarat att killen hade det bra hemma. Han hade 
även haft kontakt med en ”bra kurator” som hjälpt honom att praktiskt pla-
nera inför framtiden. 

Nedtonade teman 
Vissa olika omständigheter, som i framställningen benämns teman, uppger 
jouraren att killen berört under stödsamtalet. Det är information som joura-
ren valt att inte uppge som problemkategorier i samtalsformuläret. Med 
andra ord är det teman som valts bort i BRIS statistik. Kategorin ”övriga 
egna problem” kan sägas innefatta många olika typer av teman, varför det 
inte är helt självklart vilka teman som finns med inom ramen för den katego-
rin och inte. Här tas de teman upp som inte fått en framträdande plats för att 
förstå och förklara killens situation. 

Skolproblem, funktionsnedsättning och ensamhet 
Temat om skolproblem kan inrymmas under kategorin övriga egna problem. 
Skolproblemen är ändå inte huvudfokus och följdes därför inte upp i samta-
let, mer än i en bisats om vilka förändringar som skulle kunna vara möjliga 
om pojken kunde flytta hemifrån: ”våga satsa på sig själv och få det och gå 
bättre i skolan och allting sådant där.” Jouraren nämner att det inte gick 
bra i skolan, men vet inte hur allvarliga skolproblemen var.  

Ett annat ämne som inte uppges alls i samtalsformuläret, men som ändå 
framkom, var killens funktionsnedsättning eller handikapp. Jouraren säger 
att pojken förmodligen var handikappad, men det var inget han frågade kil-
len om, eftersom jouraren upplevde att det hamnade utanför samtalsfokus. 
Istället framkom det via killens egen berättelse om färdtjänst och att han fick 
handikappbidrag, vilket alltså medförde att killen behövde extra hjälp i sin 
vardag. Det framgick däremot inte hur beroende denne kille var av stöd i sin 
vardag, och hur det skulle kunna påverka hans flytt till eget boende.   

Ett tredje tema, som nämns för att sedan tonas ner, är ensamhet. Joura-
ren uppger att han fick intryck av att pojken som ringde var ganska ensam: 
”hörde väldigt lite om kompisar … och som sagt mamman var … ja ... nej, 
jag får intryck av en ganska ensam kille, bland jämnåriga i alla fall.” Hur 
ensam killen var i realiteten eller hur han upplevde kontakten med jämnå-
riga är inget som togs upp. Inte heller den yngre brodern noterades i sam-
talsformuläret. Modern reducerades till en person som inte var att räkna 
med. Trots att samtalet handlade om störda relationer tycks det relationella 
mellan familjemedlemmarna ha fallit bort. Dessa nedtonade teman finns i 
beskrivningen av killens livssituation, men bedöms av jouraren inte vara så 
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pass centrala att de fick fokus i det här telefonsamtalet, och sedan inte heller 
statistikfördes.  

Problemkonstruktion via problemlösande samtalsstrategi 
Enligt jouraren som haft detta samtal har killen som ringt själv formulerat 
sig tydligt kring sin situation. Jouraren anser att han därför fått en klar bild 
av händelseförloppet. Jouraren framställer killens situation på ett sakligt 
sätt, men uppvisar irritation över att vuxna i omgivningen betett sig ”klan-
tigt”. Precis som i de flesta samtal till Barnens Hjälptelefon så anser jouraren 
att flera av de olika problemen var överhängande. I framställningen beskrivs 
pappan som det mest akuta problemet. Jouraren framställer problemen och 
hur han hjälper killen att finna lösningar på dessa. Jouraren tycker att han 
fått en bra bild över killens hemförhållanden. Vissa delar av killens situation 
blev det inte aktuellt att prata vidare om, då det var det mest akuta proble-
men som de diskuterade. Sådant som inte behandlades under samtalet be-
skriver jouraren i fragmenterade ordalag: 

Jag kan bara reflektera över hans röst, jag kan reflektera över att han säger 
att han har det här handikappbidraget som gör att han ekonomiskt klarar lä-
genheten utan att jobba, utan att … bara gå på gymnasiet … och jag kan re-
flektera över att han säger att han har färdtjänst, eller att pappan då sagt han 
kan bli utan färdtjänsten, och jag kan reflektera över att han är arton år och 
ändå har slutat ettan och ska börja tvåan på gymnasiet. Så det är de pusselbi-
tar jag har, och sedan vad det handlar om, det vet jag inte. 

De icke lagda pusselbitarna medger han att han inte vet någonting om: ”Man 
gör sig sin egen bild på de uppgifter man får”. Den bilden kan behöva för-
stärkas med hjälp av mer information. I så fall behöver man få bekräftelse på 
att den bild man fått verkligen stämmer: ”det inte alltid man under samta-
lets gång plockar på sig de här bekräftelserna”. Jourare kan alltså inte alltid 
erhålla försäkringar på de egna föreställningarna om hur individuella barn 
har det. Orsaken till varför jouraren inte frågade mer omkring vissa omstän-
digheter i killens tillvaro, förklarar han med att det är barns och ungdomars 
egna intressen och samtalsfokus som ska vara vägledande i stödsamtalen: ”ja 
ofta därför att de har så … sitt konkreta intresse som driver samtalet.” Me-
dan ett barn- och rättighetsperspektiv får vara styrande i synen på hur sam-
talet ska bedrivas, så tonas annan information, som inte ses som relevant för 
barnets eget fokus, ned.  

Pappan som problem 
Via jouraren får jag som forskare veta att detta var en kille som tvingades 
leva under orimliga villkor. Framförallt var det pappans alkoholmissbruk, 
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agerande och oresonliga hållning som utgjorde ett hinder för killens hela 
tillvaro. Det fanns en oro kring hur det var möjligt att hantera pappan, sär-
skilt under de två veckor då killen skulle tvingas bo hemma innan det var 
möjligt att flytta till egen lägenhet: ”för det mest akuta för honom just nu 
var att han skulle gå hem och konfronteras med pappa igen …” Pappan 
beskrivs i negativa termer; som en maktgestalt som klandrade och la skuld 
på sin son:  

Det verkade inte som pappan slogs eller något sådant där, men det verkade 
också mycket som pappan hade mycket makt över honom […] flera gånger 
nämnde han att ’det är jag som får skulden för alltihop’. 

Bilden av den opålitlige och otillräckliga pappan förstärktes genom att joura-
ren och killen resonerade kring hans olika brister. Jouraren berättar hur 
pappan försökt tillskansa sig egna fördelar via ett ohederligt beteende: ”pap-
pan hade till exempel skrivit bilförsäkringen på bilen på grabben för det 
var väl fördelaktigare på något sätt.” Jouraren beskriver det skarpa ultima-
tum som han uppfattat skulle ställas till pappan från socialtjänsten:  

… ställa pappan mot väggen; att han fick välja mellan att göra någonting åt 
sitt missbruk, eller annars var de tvungna att omhänderta hans son [sonen i 
det här sammanhanget är killens lillebror, min anmärkning]. 

Jouraren beskriver hur killen våndades över att möta pappan, varför han 
försökte ge honom strategier och idéer om hur han skulle kunna hantera den 
situationen. Enligt jouraren resonerade de om den oro som fanns om att 
pappan kanske skulle kunna övertala killen att agera mot sin egen vilja: ”det 
sa han att ... ’ja, han kan nog få mig att säga upp lägenheten’.” En idé var 
att killen skulle försöka stå på sig och vara helt ärlig inför pappan: ”men då 
sa jag att om du nu verkligen vill behålla lägenheten så försök genom att 
vara ärlig”. Jouraren var inte helt säker på att ärlighet skulle fungera och 
förmedlade att killen även skulle kunna försöka stå ut: ”och går inte det så 
handlar det ju ändå bara om ett par veckor nu som du behöver hålla 
masken och … eller vinna tid …” Killen skulle med andra ord kunna ljuga för 
pappan fram till dess att socialtjänsten planerade att konfrontera pappan:  

… jag menar då får du väl ljuga de två veckorna då och så ... och säga att du 
sagt upp den [lägenheten] fast du inte gjort det, fram till det här tillfället när 
”soc” faktiskt ställer pappa mot väggen ... för då får ju allting en annan ... då 
kommer ju allting i en annan dager för pappan. 
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Jouraren ansåg att det var en bra strategi eftersom socialtjänsten redan var 
inblandad i killens ärende och att de enligt killen ändå snart skulle konfron-
tera pappan. Via hot om förlorad vårdnad av yngste sonen tycks jouraren 
mena att det skulle gå att få till en lösning utan pappans inblandning: 

Då blir han ju tvungen att backa på något sätt därför att han riskerar att för-
lora vårdnaden om sin ... eller förlora i alla fall vården om sin pojk [killens 
lillebror, min anmärkning]. 

Flytt som problemlösning 
Jouraren, som i första hans säger sig vilja förhålla sig utifrån barns egna 
perspektiv, säger att han behövde ställa en del frågor till killen ”i något skede 
av samtalet”. Det var när han själv började fundera kring vad som skulle 
kunna hända och hur han skulle kunna hjälpa killen: ”för att jag gick ... fun-
derade rent praktiskt hur han skulle göra”. I det läget ställde jouraren frå-
gor kring hur killen trodde att hans pappa skulle kunna bete sig: ”Jag frå-
gade honom ’tror du att pappa kan få dig att säga upp lägenheten’?” När 
killen svarade att han trodde att pappan kunde ha den makten över honom 
så valde jouraren att inta en aktiv hållning. Han valde att peppa killen mot 
att välja en bestämd lösning, som innebar att flytta från sin pappa: ”det sa 
jag, det tyckte jag vi hade så pass bra relation att jag kunde säga, att jag 
tycker du ska stå på dig nu.” För att nå dit, att kunna flytta, skulle killen 
eventuellt behöva ljuga för sin pappa, vilket är något som de enligt jouraren 
resonerade om i telefonen: 

Han frågade själv; ’tror du att jag ska ljuga då? Tror du att jag ska säga att jag 
har sagt upp lägenheten?’ Ja, sa jag, det är ju jättesvårt, för du känner natur-
ligtvis din pappa bättre än jag, men det är klart att man kan alltså ... att man 
försöker … för jag tycker ... 

Det framgår av jouarens berättelse att killen visade upp en ambivalens inför 
att flytta, dels utifrån egna funderingar: ”Ja, han var inte helt opåverkad av 
pappans argument för att han skulle stanna kvar …” Dels var killen även 
tveksam utifrån samtal de gemensamt haft med handläggaren på socialtjäns-
ten. Jouraren vet inte exakt vad som hade sagts på det mötet. Däremot så 
delger han killens beskrivning om pappans argument från det tillfället: ”för 
då hade pappan dragit upp allt det här med ... alla eventuella nackdelar 
med att bo själv.” Jouraren berättar då hur han försökt få killen att tänka 
positivt kring flytten: ”för jag frågade honom så här; tror du verkligen att 
socialtjänsten hade föreslagit det här om de inte trodde att det skulle gå?” 
Jouraren medger att killen inte var lika övertygad om en flytt som han själv 
var. Killen menade att socialtjänsten kanske föreslagit flytten mer på grund 
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av pappans missbruk, än att de var övertygade om att han skulle klara av ett 
eget boende: 

… för de vet om det här med missbruket, underförstått, det är det som gör att 
de hjälper mig och peppar mig att komma hemifrån, inte det att de är så 
himla säkra på att jag fixar det här på lång sikt. 

Jouraren anser att pojken under telefonsamtalet, med hjälp av jourarens 
argument, blev alltmer övertygad om att han verkligen ville flytta hemifrån: 
”för att nu när du pratar med mig i alla fall - och pappa inte är där - då är 
det här med lägenheten en bra idé, visst? Jo, det sade han, jo, det ... och jag 
vill det …” Jourarens inställning under intervjun var att killen levde under en 
mycket pressad situation. I intervjun förmedlas trots det en hoppfullhet om 
att situationen kan lösas, särskilt på sikt. Flytten till egen lägenhet framträ-
der allt mer tydligt under intervjun som den största och mest långsiktiga 
lösningen på killens problem:  

Ja det här med lägenheten var ju ljuset […] han skulle klara sig själv och han 
skulle bo själv och han skulle därmed klara skolan mycket bättre. 

Jouraren är övertygad om att en flytt skulle förändra killens situation till det 
bättre både vad gäller hemsituation och skolarbete. Eftersom jouraren såg 
flytten som central för att få till en förändring i killens liv så förespråkade 
han den lösningen i telefonsamtalet. 

Hantera den spruckna hemligheten 
Som ytterligare en svekfull vuxen person, förutom den oberäknelige pappan 
och den otillgängliga mamman, framträder den hyresvärd som på grund av 
oaktsamhet avslöjat ”hemligheten” om killens nya lägenhet genom att sända 
den nya bostadsnyckeln till pappans adress: ”han var besviken på hyresvär-
den som hade skickat det här papperet fel.” Jouraren är uppenbart upprörd 
över hur hyresvärden betett sig: ”sedan hade den knäppa hyresvärden 
skickat hyresavin hem till hans gamla adress, så då har pappa sett den”. 
Jouraren sparar inte på adjektiven, utan menar att hyresvärden var både 
knäpp och klantig. Om hyresvärden inte betett sig fel så hade killen kunnat 
flytta hemifrån i lugn och ro:  

Alltså, det hade gått utmärkt, han hade kunnat ha sin nyckel till nya lägen-
heten och betalat ... för han hade pengar att betala hyran första månaden 
med, och så där ... det hade han kunnat göra i ’peace and quietness’ och så 
hade allting kunnat ske på en gång, om inte de här klantarna hos hyresvär-
den hade skickat hem hyresavin. 
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Socialtjänsten 
Ytterligare en praktisk lösning som togs upp under samtalet var att killen 
skulle kunna ta kontakt med socialtjänsten om situationen blev för jobbig 
under sommaren. Enligt jouraren hade socialtjänsten tidigare agerat för att 
han skulle kunna få en drägligare livssituation. De hade planerat att ställa 
krav på pappan i hans föräldraroll och konfrontera honom kring hans alko-
holmissbruk: ”alltså idag om två veckor ungefär, så skulle de ställa pappan 
mot väggen …” Jouraren säger att killen var tveksam till att höra av sig till 
dem, eftersom den aktuella handläggaren var på semester: ”Vi pratade också 
om utvägen. För honom var det inte ett alternativ först, att gå till soc. när 
nu kontaktpersonen var på semester.” Jouraren menar att han fick pusha 
lite extra för att det säkert fanns andra personer där som skulle kunna ta del 
av hans ärende:  

… och då pratade vi om att kontaktpersonen har ju säkert skrivit en del om 
deras samtal och det här med lägenheten och så […] ’om det är riktigt kaos 
på något sätt och du faktiskt inte kan bo hemma med pappa under de här två 
veckorna så kan du säkert gå ner till socialbyrån och prata med någon av de 
andra där.’ 

Socialtjänsten framstod som en nödlösning om ingenting annat skulle fun-
gera för killen, och situation med pappan skulle eskalera. Det som däremot 
är en hållning som BRIS eftersträvar i sitt arbete så är det att vara en länk till 
det omgivande samhället och de resurser som finns tillgängliga, vilket är en 
funktion som jouraren tar upp: 

… så gjorde jag lite reklam så där som man brukar göra; det brukar vara juste 
folk där, även om det inte är just din kontaktperson och så kan den [perso-
nen] som finns där då gå och titta i papperna och hjälpa dig på något sätt, så 
du inte hamnar riktigt i trångmål. 

Mot slutet av intervjun framhåller jouraren betydelsen av att finna en prak-
tisk lösning för pojken. Han förklarar den strategi och de tankegångar som 
han antar att socialtjänsten har i det här fallet: 

Ja, det här med lägenheten var ljuset och det var bara [dåligt] att den här 
hemligheten då med schyssta upplägget [hade avslöjats], som jag kan tänka 
mig är ett klokt och vettigt avpassat upplägg; att inför hösten när vi kommer 
tillbaka från semestern … grabben överlever själv farsan … det är ingenting 
som är så akut att vi måste göra det nu under semestern … om jag försöker 
tänka socialtjänstens tankar; utan det blir bra, då tar vi det där i början på 
augusti, då får pappan välja, ta ställning inför hösten – för en sådan här vår 
som det varit kan det inte bli – och så får vi höra hur det gått under somma-
ren och så där, tänkte jag att socialtjänsten tänkte. 
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Jouraren avsåg med andra ord att fungera både som en länk mellan kil-
len och socialtjänsten och som ett stöd, med utgångspunkt från den för-
ståelse han hade om situationen.  

BRIS som coach under tiden 
Fram till dess att situationen hade löst sig långsiktigt för killen så menar 
jouraren att det, precis som i alla samtal, är viktigt att bidra med strategier 
både i det kortare och i det mer akuta läget: ”Jag tycker det är viktigt i sam-
tal att ha både den långa strategin och den korta; vad gör han nu? vad 
händer nu när han lägger på luren och går hem?” Jouraren bekymrade sig 
för hur killen skulle hantera resten av dagen: ”eftersom det är ett akut sam-
tal, det har hänt någonting idag; vad händer nu i fortsättningen av da-
gen?” Den strategi jouraren väljer för att tillförsäkra sig om att pojken har 
någon att kontakta om han behöver, är att erbjuda honom en fortsatt kontakt 
med BRIS: 

Och så kom vi också överens om att jag kunde få lov att vara hans coach då, 
så han fick jättegärna ringa tillbaka, han frågade ... han frågade själv, fak-
tiskt, ’kan jag ringa tillbaka?’ Självklart, sade jag, kan du ringa tillbaka, jag 
kan vara din coach då ... hur du ska göra med pappa de här två veckorna 
fram till dess att de kommer tillbaka från semestern. 

Jouraren säger under intervjun flera gånger att han är beredd att vara killens 
”coach” under sommaren, vilket är en hållning som endast vissa mycket in-
arbetade jourare har möjlighet att göra. Jouraren visste att han skulle finnas 
tillgänglig resten av sommaren, men säger att han även tipsade om att killen 
kunde prata med någon annan på BRIS. Jouraren är uppenbart tillfreds med 
att ha hittat framkomliga sätt för att stödja killen den närmsta tiden tills 
socialsekreterarna är tillbaka från semestern. 

Betydelsen av problemlösande samtalsstrategi 
Jag har inte studerat varför jouraren valt en problemlösande strategi, det vill 
säga om jouraren alltid väljer denna samtalsstrategi eller om han valt stra-
tegi med tanke på hur han uppfattade problemet i telefonen. Däremot går 
det att konstatera att jouraren känner sig stolt över att ha kunnat vara till 
hjälp för killen och att han haft möjlighet att ge konkreta förslag och presen-
tera olika lösningar för att hantera problemen. Den allra viktigaste, och mest 
genomgripande lösningen, var flytten från pappan. Det var en linje som 
drevs rätt långt, genom att praktiska frågor och lösningar lyftes fram till för-
mån för vilka känslor killen kunde inför en eventuell flytt och hur den i sin 
tur skulle kunna komma att påverka hans liv och relation till föräldrarna.  
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Samtalsstrategins typiska element 
Vissa element i den problemlösande samtalsstrategin finns även i den mer 
inkännande strategin, som att resonera tillsammans med barnet. De mest 
typiska elementen är efter en indelning om personligt förhållningssätt, bar-
nets situation/problem och BRIS- och stödtelefonkontexten: 

Jourarens personliga förhållningssätt 
• Jouraren uppfattar akuta problem som behöver lösas. 
• Hur problemen manifesteras tydliggörs under samtalet genom jour-

arens diskussion med pojken. 
• Jouraren föreslår olika strategier och praktiska lösningar för att av-

hjälpa situationen.  
 
Barnets situation/problem 

• Barnet har själv formulerat sitt problem eller sina frågor när det 
ringer till BRIS. 

• Problemfokus förläggs på omgivningen, och barnet framställs som 
både handlingskraftig (som individ) och som offer (för situationen).  

 
BRIS- och stödtelefonkontexten 

• De teman som kategoriseras i samtalsformuläret är de teman som 
diskuterats i samtalet, det vill säga sådant som tydligt framgått i 
samtalet.  

• Jouraren betraktar sig som coach. BRIS funktion blir främst som 
bollplank, ställföreträdande hopp och komplement till andra sam-
hällsinstanser.  

Strategins för- och nackdelar 
Jourarens roll är mer aktiv och pushande via en problemlösande strategi, 
även om frågor inte ställs i onödan utan mer i syfte att klargöra situationen 
för att kunna bidra med vuxna synpunkter och lösningsförlag. Fördelen tycks 
vara att det blir en tillfredsställelse i att konkret kunna vara behjälplig för att 
förändra en akut situation. Nackdelen med denna strategi kan vara, som 
uttrycks i kapitlets exempel, att jouren driver på för en lösning (att flytta från 
sin pappa) utan att egentligen veta så mycket om situationen runt omkring. 
Jouraren i exemplet framhåller, precis som nyckelhålskiks-metaforen, att 
han enbart har några pusselbitar att gå efter och att han egentligen inte vet 
vad situationen handlar om, mer än med utgångspunkt från den information 
han hunnit få under telefonsamtalet.  
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Sammanfattande analys om samtalsstrategierna 
Jag har redogjort för två olika samtalsstrategier. Här presenteras en sam-
manfattande tolkning av de aspekter som kan sägas vara strategiernas olika 
funktioner. För att förtydliga vad som särskiljer de båda samtalsstrategierna 
åt presenteras här en tabell som utgår från en kondenserad sammanfattning 
om jourarnas personliga förhållningssätt, barnets framställda situation och 
problem som kan vara mer eller mindre problemdefinierade, samt den kon-
textuella påverkan som finns inom BRIS stödtelefon:  

 
Tabell 5. Sammanfattade skillnader och likheter mellan inkännande respektive problemlö-
sande samtalsstrategi  

 
 Jourarens per-

sonliga för-
hållningssätt 

Barnet, situat-
ionen och pro-
blemet 

BRIS och stöd-
telefonkontex-
ten 

Inkännande 
strategi 

Lyssnande som 
styr fokus,  
Tillitsfull närhet 
Öppen diskuss-
ion om inform-
ation 

Svår övergrepps-
situation, 
Motstridiga käns-
lor, 
Brist på tillit 

Bekräftare,  
Testsamtal tolkas 
positivt, 
Trovärdighet. 
Överenskommel-
ser 

Problemlö-
sande strategi 

Snabb identifie-
ring av lösbara 
problem, 
Klarläggande av 
problemen, 
Föreslår olika 
lösningar 

Barnet uppger en 
akut situation, 
Problemen finns i 
omgivningen 

Samband mellan 
uppfattade pro-
blem och pro-
blemkategorise-
ring, 
BRIS coachar, 
stödjer och kom-
pletterar social-
tjänsten 

Person och personlighet 
Jourares olika personligheter spelar en viss roll för vilken typ av strategi som 
används för att tolka och förstå samtal. Jourarna beter sig helt enkelt olika 
och resonerar kring barnets utsagor på skilda sätt. Personlig läggning, tem-
perament och inlärda beteendemönster, har betydelse för hur man väljer att 
handha barnsamtal i telefonen. Även om samtliga framhåller att de lyssnar 
på barnet så sker det på olika sätt. Medan en jourare beskriver ett mer bok-
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stavligt lyssnande så medger den andra jouraren att hon försöker förstå det 
som sägs genom att lyssna ”mellan raderna”.  

Något som inte studeras explicit är vilken betydelse jourarnas kön har för 
hur de uppfattar barns olika utsagor. Även om den inkännande strategin här 
företräds av en kvinna och den problemlösande strategin av en man så finns 
bägge strategierna representerade hos både kvinnliga och manliga jourare.  

I båda samtalen, men i synnerhet vid den inkännande samtalsstrategin 
synliggörs hur oron för barnet och känslan för dess situation upplevs som 
alltmer akut ju längre in i samtalet man kommer. Särskilt tydligt är det när 
barnet börjar gråta eller visa känslor på andra sätt. Just där och då framträ-
der situationen som oerhört dramatisk och svår. Det visar att jouraren på-
verkas av känslor i sin uppfattning om problemet. 

 Barns olika situation 
I de intervjuer jag analyserat visar det sig att olika rådande omständigheter 
runt enskilda barn har betydelse för hur samtalet uppfattas och förstås. En-
ligt jourares utsagor kan det ta tid innan jouraren vet om barnet talar san-
ning, och därmed vilka teman i barnets berättelse som blir relevanta att följa 
upp och resonera vidare kring. De samtal som lyfts fram i detta kapitel be-
döms som svåra eller mycket svåra. Ju svårare ett samtal uppfattas, och ju 
mer akut situationen beskrivs, desto viktigare är det för jourarna att försöka 
hjälpa till med att tillsammans med barnet erbjuda olika förslag till lösning-
ar. Före det att situationen är klarlagd förhåller sig jourarna mer passivt och 
avvaktande. Jouraren som har en inkännande strategi, och tillsammans med 
barnet tolkar och kommer överens med barnet, blir exempelvis mer benägen 
att ställa frågor och komma med förslag på lösningar när hon bedömer att 
hon begripit situationen i dess fulla vidd. 

 Situationen som framställs i telefonen kan vara mer eller mindre pro-
blemdefinierad, vilket i sin tur får betydelse för hur det är möjligt att bemöta 
det som sägs.  

BRIS och stödtelefonkontexten 
Kontexten för var konstruktionerna om barns och ungdomars problem äger 
rum är central för att styra in mot vissa strategier. BRIS grundläggande vär-
deringar och synsätt präglar jourarnas förhållningssätt till stor del. I Barnens 
Hjälptelefon är det barn och ungdomar som berättar om den egna situation-
en, och ibland om en kamrat. De betraktas i stor grad som sakkunniga in-
formanter (t.ex. Tiller, 1991; Näsman, 1995). Varje samtal, som inte är ett 
uppenbart testsamtal, tas i beaktande. Det gäller även när det genom hela 
eller stora delar av samtalet finns tvivel om innehållets äkthet. Tillit är något 
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som framförs som viktigt, särskilt med tanke på det underliggande synsätt 
som innebär att många barn är svikna av vuxenvärlden och därför förlorat i 
tilltro till omgivningen. Tilliten gäller således åt bägge håll; barn ska kunna 
lita på vuxna i BRIS, som i sin tur ska lita på barnen. Som jourare behöver 
man vara extra förtroendeingivande för att inte förlora i trovärdighet och 
förtrolighet.  
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Kapitel 10 
 

ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
 
Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur problem om barn och 
ungdomar representeras och konstrueras i BRIS stödtelefon mellan åren 
1996-1998. I fokus har stått vilka problembilder som konstrueras inom ra-
men för de förkodade problemkategorier som verksamheten laborerade med 
under den här tiden.65 En beskrivning har gjorts av verksamhetens funktion 
och villkor. Avhandlingen handlar specifikt om barns och ungdomars röst i 
Barnens Hjälptelefon, vidare hur dessa röster tolkas och värderas av jourare 
för att sedan representera BRIS kunskap om barns situation. I föregående 
kapitel har olika bilder av barn och unga presenterats via olika beskrivningar 
och tolkningar. Olika kapitel har tagit upp olika aspekter på hur problem om 
barn och ungdomar representeras och konstrueras. Dels vilka föreställningar 
som finns, dels vilka strategier jourarna använder sig av för att förstå in-
formation från samtalen. Perspektivet har varit praktiknära på så vis att fo-
kus legat på jourarnas erfarenheter och tolkningsprocesser som i sin tur legat 
till grund för förståelsen av enskilda berättelser.  

I detta avslutande kapitel utvidgas perspektivet genom att de teoretiska 
begrepp som analysen gett upphov till diskuteras. Studien sätts även i relat-
ion till övergripande teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Avhand-
lingen anknyter till forskning om stödtelefoner för barn och det kunskaps-
område som fokuserar på representationer via korta samtal, så kallad 
mikrocounselling. Ett fördjupat resonemang förs om de teoretiska begrep-
pen förtrolighet och mikroförståelse, som jag utvidgat respektive format 
under analysarbetets gång. Dessa begrepp är avhandlingens huvudsakliga 
teoretiska bidrag. Därefter framhålls avhandlingens centrala empiriska bi-

                                                             
65 Dessa kategorier var: Förhållanden och sexualitet; Mobbning; Störda relationer i familjen; Fysisk/psykisk 
misshandel/vanvård; Kamratproblem; Sexuella övergrepp och ofredanden; Övriga ”egna” problem; Identitets 
och könsutveckling; Missbruk; Vårdnad/umgänge/skilsmässoproblem; Flykting-/invandrar- & etnisk pro-
blematik. 
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drag med hjälp av dessa teoretiska begrepp. I och med det tar denna avhand-
ling plats i ett växande kunskapsfält om de problembilder som emanerar från 
barnsamtal via stödtelefoner. Före det att jag fördjupar resonemanget om 
studiens resultat, presenteras här nedan kortfattat de viktigaste resultaten, 
som alla självfallet härrör till åren 1996-98.  

 
• BRIS som ideell organisation befinner sig i en omdanande tid under 

1990-talet, och med ökade professionaliseringsanspråk. Verksam-
heten ses främst som ett komplement till offentlig social barnavård. 
Det är specialutbildade ideella jourmedarbetare som svarar i stödte-
lefonen under jourpass. Arbetet i telefonen organiseras kring lyss-
nandet som en central aspekt av barnperspektivet. Stödtelefonen har 
en mängd olika funktioner för barnen som ringer. Verksamheten 
värderas högt av jourare och ombud, liksom den ”BRIS-anda” som 
beskrivs. Förtrolighet med avgränsat ansvar är ett bärande element. 

 
• Generella representationer om barns och ungdomars situation fram-

ställs via eländesbeskrivningar. Tidigare nedgång i ekonomin är 
kännbar för flera av de barn som hör av sig. Enligt BRIS egen sta-
tistikföring från inkommande samtal är det företrädesvis berättelser 
om flickor som organisationen tillhandahåller. Barn och ungdomar 
framställs som en marginaliserad och rotlös grupp i samhället. Vux-
envärlden ses i stort som svekfull. BRIS bilder om barn är betydligt 
mer problembemängda än samtida forskning om barns generella si-
tuation och villkor.  

 
• Jourarnas föreställningar om barns vardagsvillkor – d.v.s. person, 

familjesituation, fritid, skola och umgänge – framstår som fragmen-
tariska, då informationen om dem som ringer är knapphändig. Bil-
derna om syskon, föräldrar och andra vuxna är till stor del dikotoma 
och stereotypa. Det beror främst på den mikroförståelse som en-
skilda jourare erhåller från enskilda samtal, och som ligger till grund 
för den utåtriktade rapporteringen om barns situation.  

 
• Centrala problemområden i studien är diskurser om kön, problema-

tiska relationer och övergrepp. Resultaten visar att könsfrågor kon-
strueras kring frågor om kvinnlighet och sexualitet. I materialet visar 
sig även problematiska relationer i termer av nybildade familjer där 
pappans nya fru framträder som en stereotyp elak styvmamma i si-
tuationer där pappan har en otydlig ställning i relation till sin dotter. 
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Temat om övergrepp innefattar samtal från både flickor och pojkar. 
Pojkarnas samtal om övergrepp konstrueras kring mobbning och 
misshandel. Flickornas berättelser konstrueras också kring våld, 
men även sexuella övergrepp och ofredanden. Alla redogörelser om 
övergrepp är att betrakta som svåra och allvarliga. 

 
• Ålder är en väsentlig markör för att jourarna ska kunna relatera till 

barns berättelser och hur det är möjligt att förstå barns situation. 
Metaforen om nyckelhålskik lyfts fram som ett centralt empiriskt 
begrepp, för att förklara jourarnas förutsättningar för att förstå 
barns situation med utgångspunkt från telefonsamtal. Typiska sam-
talsstrategier är inkännande respektive problemlösande strategier, 
vilka utgörs av funktionerna: jourarens personliga förhållningssätt; 
barnen, situationen och problemet; BRIS och stödtelefonkontexten.  

 

Analysens utgångspunkter och centrala begrepp 
Strukturen i resultatsammanfattningen ovan följer forskningsfrågornas 
struktur i första kapitlet. Det är en struktur som jag fortsättningsvis inte 
följer lika strikt, då jag vill diskutera resultaten i en något friare form. Det 
analytiska ramverk som jag tidigare valt för att strukturera upp empirin har 
väglett analysen fram till en förståelse som tar utgångspunkt i en förståelse 
om vilka mekanismer som är betydelsefulla för att fördjupa kunskapen hur 
problem konstrueras inom stödtelefonen. Jag väljer att ta avstamp i två cen-
trala begrepp som utmejslats i avhandlingen. I detta avsnitt skisserar jag 
huvuddragen i dessa begrepp; vilken betydelse de kan få, hur de kan förstås 
och användas.  

Förtrolighet 
En central förutsättning för den relation mellan barn och jourare som ligger 
till grund för ömsesidigt förtroende och möjliggör en gemensam konstrukt-
ion av barnets problem är de mer närliggande ramar som omgärdar den-
samma. Det vill säga de aspekter som har betydelse i själva interaktionen vid 
kommunikationstillfället. De teoretiska begrepp som fanns bedömdes som 
otillräckliga. För att beskriva hela detta sammanhang prövade jag därför 
begreppet förtrolighet. Det visade sig att detta begrepp efterhand har kunnat 
mättas med alltmer innehåll som en följd av analyserna och att det därmed 
också blivit ett centralt begrepp. 
Förtrolig och förtrolighet används även som vardagliga begrepp närmast i 
betydelsen närhet, intimitet, familjär, otvungen, öppenhjärtig, privat eller 
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konfidentiell (Nationalencyklopedin, 2011). På engelska motsvaras förtrolig-
het närmast av orden closeness, familiarity och intimacy. Läkaren och psy-
koanalytikern Clarence Craaford (2010) beskriver det han benämner utveck-
lande förtrolighet som den speciella närhet, som kan uppstå mellan en kon-
taktman i vården och dess patient när de tillbringar mycket tid ihop och ut-
vidgar de snäva kommunikationsramarna till att bli en mer bärande och 
trygg relation. I Craafords mening innefattar utvecklande förtrolighet den 
mer långsiktiga relationens kännetecken, och tar inte upp de kontexter som 
omgärdar en tillitsfull relation (ibid.). John McLeod, professor i counselling, 
skissar på ett teoretiskt sammanhang som han benämner inbyggd counsel-
ling,66 vilket beskrivs så här:  

[…] en aktivitet som äger rum när någon som har problem inbjuder och tillå-
ter en annan person att gå in i en viss typ av relation med honom eller henne 
[…] De som söker counselling önskar träffa en person som kan bereda dem 
tid och rum i en relation som kännetecknas av ett antal faktorer som kanske 
inte är så vanliga i deras vardagsliv: tillåtelse att tala, respekt för olikhet, på-
litlighet och bekräftelse. (McLeod, 2010. s. 67). 

Aktiviteten erbjuder en möjlighet att få uttrycka sig och att göra det utifrån 
de egna villkoren. McLeod använder begreppet pålitlighet. I den kontext 
som McLeod beskriver pålitlighet betyder det att sekretess omfattar allt som 
diskuteras i en stödsituation och att ingen information lämnas vidare till 
andra personer i klientens närhet. Pålitlighet tycks till stor del motsvara 
anonymitet och konfidentialitet så som dessa sammanhang beskrivits i av-
handlingen. Bekräftelse skisseras som en uppsättning med centrala värden:  

ärlighet, integritet, omtanke, tro på enskilda personers värde, vikten av dia-
log och samarbete, reflexivitet, människors ömsesidiga beroende, en känsla 
för det allmänna bästa. (Ibid. s. 68). 

Inbyggd counselling är en bred och allmän beskrivning av stödjande och 
terapeutiska ramar. McLeods beskrivning av bekräftelse tar upp en rad olika 
aspekter som är närbesläktade med vissa av de förhållanden och omständig-
heter som jag valt att benämna förtrolighet. Förtrolighet kan sägas innefatta 
de aspekter som inryms i inbyggd counselling, inom en personlig nivå där 
jouraren använder sig av olika strategier och förmår anamma en tolkande 
reflexiv hållning. Som teoretiskt begrepp innefattar förtrolighet strategier 
och samtalsteknik, men även andra nivåer som går utöver den direkta dia-

                                                             
66 Det är McLeod (2010) som själv framhåller att problematiseringen kring Inbyggd counselling är skissartad. 
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log som förs mellan barn och jourare i stödsamtal. En förtrolig situation 
innehåller både praktiska omständigheter och mer teoretiska och reflexiva 
aspekter. Kort sagt så är det de ramar och villkor som definierar enskilda 
samtalssituationer i samspel med den interaktion eller relation som är möjlig 
att skapa inom denna kontext.  

Förtrolighet som teoretiskt begrepp omsluter en mängd betydelser. En 
förtrolig situation innebär att det finns en särskild intimitet i det samman-
hang där kommunikation och informationsutbyte sker. Dessa sammanhang 
ser olika ut beroende på hur en viss verksamhet är organiserad, vilka funkt-
ioner som finns och målsättningen med verksamheten. Oavsett yttre faktorer 
är det situationer där etik, empati och någon form av rörlighet eller hand-
lingsutrymme finns för den enskilde brukaren. Det kan röra sig om terapeu-
tiska situationer, coaching eller stödsamtal där makten mellan personerna är 
möjlig att synliggöra och till viss del gärna är förhandlingsbar (jfr Johansson, 
2010.  

Förtrolighet inom BRIS är en förtrolighet med begränsningar, det vill säga 
att den omgärdas av de specifika villkor som gäller för stödtelefonen. De 
aspekter som omgärdar BRIS-verksamhetens förtroliga karaktär beskrivs 
mer utförligt i kapitel 5. Dessa är barnets självrepresentation, legitimitet att 
ringa och anonymitet. Självrepresentationen inrymmer barnets eget initiativ 
att ringa till stödtelefonen och dess momentana makt över vad det berättar 
för jouraren, även om makten givetvis inte är absolut, i och med att barnet 
har en samhällelig roll som omyndig och en vana vid att det är vuxna som 
bestämmer och har tolkningsföreträdet. Det enskilda barn som ringt BRIS 
har visshet om sin egen situation och vardag, vilket jouraren inte har. Där-
med är det också barnet som vet vilken oro som gett upphov till kontakten 
och vad det är hon eller han vill prata om med en anonym vuxen person.  

Stödtelefonens tillgänglighet ingår i det som i avhandlingen benämns legi-
timitet att ringa. Det finns en öppenhet och en tillgänglighet som möjliggör 
själva kontakten. BRIS är aktiva i sin marknadsföring, vilket innebär att barn 
och unga känner till möjligheten att ringa dit för att prata om bekymmer, 
oavsett om dessa är uttalade eller inte. Telefonsamtalet är kostnadsfritt och 
registreras inte på telefonräkningen. Att vara helt anonym är också en förut-
sättning likväl som en betydande omständighet i formandet av förtrolighet 
inom BRIS stödtelefon. 

Mikroförståelse 
Under ett avgränsat samtal är det möjligt att erhålla en viss information och 
en viss kunskap, som jag i avhandlingen benämner mikroförståelse. Mikro-
förståelse utgår från mikrocounselling (McLeod 2007; 2010) och är riktad 
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mot det tillfälliga och ibland flyktiga i kontakten mellan människor och den 
förståelse som uppfattas och tolkas inom ramarna för det mötet eller den 
situationen. Det är en förståelse som formas i en avgränsad kontext utifrån 
momentana förutsättningar. Det kan vara den förståelse som utvecklas i ett 
förtroligt sammanhang (som i stödtelefonen), men förtrolighet är inte en 
förutsättning för mikroförståelse.  

För att tydligare åskådliggöra mikroförståelse, åtskild från förtrolighet, 
ges här ett par exempel. En metafor är att som enda besökare på ett konst-
galleri studera en viss tavla under en avgränsad tid och sedan i efterhand 
berätta om färger, komposition och uttryck. Om sedan tavlan brinner upp 
och inte finns avbildad på foto eller annat sätt så blir detta vittnesmål 
centralt för att rekonstruera en bild av tavlan. Det som berättas är den sam-
lade förståelse som besökaren kan delge från den stund då tavlan fanns till 
beskådande. Minne är därmed en faktor som har betydelse, men även den 
egna vanan att studera konst liksom synskärpa, intresse och yttre positiva 
eller negativa omständigheter. En annan situation kan vara att samla två 
skolbarn hos rektorn för att prata igenom en händelse på skolgården. Den 
information som rektorn har möjlighet att tillägna sig utan förhandsinform-
ation, eller andra vittnesmål, är mikroförståelse.  

Som ett analytiskt och socialkonstruktivistiskt begrepp är mikroförståelse 
användbart för att analysera kunskapssammanhanget kring en viss diskurs 
eller för att tolka framställningar av representationer hänförda en specifik 
kontext – avgränsat eller begränsat av olika omständigheter. Kontexten be-
höver beskrivas och/eller problematiseras för att klargöra vilken mikroför-
ståelse som avses.  

 

Nyckelhålskik som grund för problembilder 
Jag har ambitionen att genom de olika resultatavsnitten åskådliggöra den 
logik där mikroförståelse på en analytisk nivå samverkar med förtrolighet 
och därigenom skapar avhandlingens mest angelägna resultat. Låt mig börja 
med att använda det empiriska begreppet nyckelhålskik, som presenterades i 
föregående kapitel. En jourare menar att det endast är ett litet nyckelhålskik 
man får ta del av från barnet under telefonsamtalet. Som hjälp för att synlig-
göra konstruktionen av problembilder på en metanivå är nyckelhålskik in-
tressant som övergripande metafor. Innebörden av det är att barnets hela 
situation inte kan bli synlig under ett begränsat telefonsamtal, eller som jou-
raren också säger: ”Det är så svårt att få sådana här konkreta bilder av hur 
det faktiskt går till …”. Som utgångspunkt för en förklaringsmodell är det 
möjligt att föreställa sig ett barn, enbart synligt genom ett nyckelhål. Via det 
perspektivet är det inte möjligt att fullständigt se om det är en flicka eller 
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pojke. Det går inte att exakt fastställa ålder och än mindre hur barnet mår 
eller under vilka villkor det lever: ”jag får bara en liten kik i de här samtalen 
– ett litet nyckelhålskik på hur ungarna har det …”. Även om man som jou-
rare lyssnar efter vad barnet säger och söker olika ledtrådar för att tillägna 
sig så väsentlig information som möjligt så är upplysningarna begränsade: 
”… för man pratar ändå så lite”. I telefonen är det röst, tal och ljud som 
vägleder förståelsen, vilket får till följd att den information som tillhanda-
hålls i en stödtelefon reduceras till just dessa aspekter. Nyckelhålskik är den 
mikroförståelse som står till buds inom dessa befintliga ramar.  

En iakttagelse som jag gör är att det finns framtonade respektive bort-
valda problemteman till följd av den begränsning som kan uttryckas i termer 
av mikroförståelse. Genom att välja ett huvudproblem så väljs andra teman 
bort eller tonas ner, till förmån till det problem man valt att fokusera på. 
Själva valet av problem, liksom bortväljandet är även en följd av den proble-
minriktning BRIS har som syns i samtalsformuläret. 

I avhandlingen har det framkommit att medeltiden för ett samtal i Bar-
nens Hjälptelefon under 1997 är knappt 12 minuter långt. Det innebär i prak-
tiken att vissa samtal kan vara upp emot två timmar långa och andra endast 
2 minuter. På den tid som står till buds ska jouraren hinna lyssna, använda 
sin kompetens för att relatera berättelsen till relevanta markörer samt bilda 
sig en uppfattning och utifrån det kategorisera samtalet i ett förkodat pro-
blemområde i samtalsformuläret. Den begränsade nyckelhålskiken får bety-
delse för hur man som jourmedarbetare förstår och tolkar berättelser i den 
kontext som BRIS utgör. 

 

Stödtelefonens kontext  
Genomgången av tidigare forskning visar att det finns en särskild psykolo-
gisk och social diskurs om stödtelefoner som formar kunskap från enskilda 
barnsamtal (t.ex. Potter & Hepburn, 2003). Huvuddragen i denna diskurs är 
verksamhetens organisering och vilken målgrupp man vänder sig till. Det 
har även betydelse i vad mån målgruppen är beredd att använda sig av stöd-
telefonen eller inte (t.ex. Keller & McDade, 2000). Själva stödarbetet utgörs 
av en komplex verksamhet som styrs via en yttre organisering och den funkt-
ion som den kan få i ett visst samhälle. Att BRIS är en ideell verksamhet är 
en förutsättning för sättet att organisera arbetet med jourare och fast an-
ställda ombud. 

Sammanhangen runt BRIS stödtelefon är flera och villkoren inom verk-
samheten präglas av funktioner formade på strukturell, organisatorisk och 
interaktionell nivå. På den strukturella nivån är verksamheten som frivillig-
organisation fri från myndighetsansvar och fri från uppföljande ansvar ef-
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tersom enskilda barn som ringer är anonyma. Under slutet av 1990-talet är 
stödtelefonen organisationens absoluta kärnverksamhet, eftersom telefonen 
är enda sättet för barn och ungdomar, i behov av akut stöd, att komma i kon-
takt med en av BRIS jourare. Den inre organiseringen av stödtelefonverk-
samheten uppbärs av förtrolighet som är avgränsad till att fokusera på en-
skilda barns berättelser. Stödtelefonens primära syfte är att utifrån både ett 
ideologiskt och ett handgripligt barnperspektiv lyssna och ge adekvat re-
spons till de barn och ungdomar som söker stöd, råd eller hjälp via telefonen. 

Organisering av förtrolighet 
Jag beskriver i avhandlingen hur BRIS organiserat stödtelefonen under slu-
tet av 1990-talet (jfr Hyvönen & Olofsson, 1998). Även om varje region har 
sitt sätt att organisera verksamheten är idéerna i princip detsamma kring 
utformandet av jouren. Varje region utvecklar verksamhetens inre liv efter 
de förutsättningar som finns inom ramarna för den regionen. Utöver själva 
utformandet av de verksamhetsmässiga funktionerna har jag funnit att jou-
rarna framhåller en särskild sorts stämning inom verksamheten. Denna 
stämning menar jag är att betrakta som en del av förtroligheten inom stödte-
lefonverksamheten. Förtroligheten innefattar speciella omständigheter för 
barnen som kontaktar stödtelefonen, nämligen barnets självrepresentation – 
initiativet att själv ringa och välja samtalsämne; legitimitet att ringa – till-
gängligheten med gratis telefonnummer och utan registrering. Anonymitet – 
rätten att inte behöva uppge vare sig namn eller andra identifikationskoder.  

Förtrolighet kan även sägas omfatta ett slags arbetskultur, i form av 
”BRIS-andan” – människor som valt att jobba ideellt för samma sak och den 
stämning som man tillsammans skapar med de övriga. Förutom att verk-
samheten präglas av en gemenskap som går ut på att man arbetar för samma 
sak så poängterar man den trevliga atmosfären och möjligheten till viss re-
flektion efter svåra samtal. BRIS-andan ger ett stort värde tillbaka på ett 
personligt plan. Både ombud och jourare uttrycker stolthet över att få ingå i 
det team som ställer upp för barn och ungdomar. Denna särskilda samhörig-
het bygger på ett slags anonymitet även för jourarna, som inte har något 
myndighetsansvar. Istället kan de ideella medarbetarna fokusera på samtalet 
och interaktionen med barnet. 

Jourarnas lyssnande öra 
De olika funktioner som jourtelefonen har gentemot enskilda barn, enligt 
ombudens utsagor, har jag i kapitel fem tematiserat som bekräftare, avlast-
ningsplats, bollplank, livlina och ställföreträdande hopp. Dessa funktioner 
riktas in mot själva samtalet och den roll som jouraren får där. Barnsamta-
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larna i BRIS framställs som godhjärtade och altruistiska frivilligarbetare som 
ger av sin tid för en god sak. Det är människor som fått mer tid i livet, vill ge 
av det de tycker att de själva fått del av eller vill engagera sig av andra per-
sonliga anledningar. Andersson (2002) beskriver i sin idéhistoriska avhand-
ling ett liknande kall hos de sjuksköterskor, som innan sjukvården blev en 
mer utvecklad profession, ställde upp för att undsätta medmänniskor i behov 
av vård och omsorg. Verksamheten inom ramarna för stödtelefonen går till 
stor del ut på att erbjuda ”hjälp till självhjälp”, genom att erbjuda resurser 
som understödjer personens egen handlingsförmåga att få till stånd en för-
ändring av sin situation (jfr Qvarsell, 1992).  

I stödtelefonen är det rösten och talet som är det centrala uttrycksmedlet, 
liksom eventuella andra ljud från omgivningen. Synintrycken saknas helt vid 
ett ordinärt telefonsamtal utan webbkamera. Vid avsaknad av förhandsin-
formation vet jouraren heller ingenting om vem personen är som hör av sig 
eller vad ärendet gäller. Det är möjligt att inte ens enskilda barn i förväg vet 
vad ett samtal till BRIS kommer att handla om.  

Jouraren är mottagare av information, men förväntas även som vuxen, ut-
ifrån ett konkret barnperspektiv, härbärgera och ta ansvar för det barnet 
berättar. Vikten av lyssnande poängteras gentemot barnet som ringer och att 
erbjuda en tillitsfull relation. Jourarens primära roll är att vara en samtals-
partner. 

Det barnperspektiv som beskrivs utgår från barn som handlande subjekt, 
redo att interagera med anonyma vuxna i stödtelefonen. Samtidigt pågår 
under slutet av förra seklet en diskussion om innebörden av begreppet. I 
intervjuerna framkommer en viss självkritik och en kritisk diskussion om 
hur man som verksamhet kan leva upp till intentionerna om att ha ett le-
vande barnperspektiv. I det praktiska arbetet framhålls framförallt lyss-
nande, både hos ombud och hos jourare som den allra viktigaste aspekten 
för att kunna fånga upp sådant som enskilda barn förmedlar på ett bra sätt. 
Att sätta barnet i fokus och lyssna framhålls som oerhört viktigt (jfr t.ex. 
Eriksson & Näsman, 2008).  

Ett lyssnande öra, som någon benämner det, blir i en stödtelefon mer än 
att utgå från ett barnperspektiv. Lyssnandet är själva grundförutsättningen 
för telefonkommunikation över huvud taget. Toller (1999) lyfter fram det 
aktiva lyssnandet som centralt för stödtelefoner, som innebär att vara inkän-
nande och lyhörd. Risken är enligt Toller att som jourare inte sätta gränser 
för lyssnandet och därigenom uttolka mer från samtalet än vad barnet sagt. 
Lee, Barak och Uhlemann (1999) menar att det lätt kan ske ett informations-
bortfall från samtal eftersom det är svårt att minnas allt. Ofta är det barnets 
formuleringar när det ringer som sedan ses som problemet. 
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Ett ansvar utöver själva samtalsinteraktionen handlar om att som jourare 
bestämma över om barnet behöver ta en vidare kontakt med någon kontakt-
person på BRIS eller bör hänvisas till en mer extern kontakt, till exempel på 
skolan.  

 

Eländesskildringar 
De representationer som BRIS förmedlar via sin egen statistisk och i inter-
vjuerna med ombuden om barns situation generellt sett under den aktuella 
perioden, är sammantaget mycket nedslående bilder. Medan statistiken be-
tonar ett individ- och familjeperspektiv med utgångspunkt från samtalsfor-
muläret så har jag visat att ombuden främst resonerar utifrån strukturella 
perspektiv. Ombuden förstärker bilden av alla barns utsatthet, men utifrån 
ett samhällsperspektiv; barn som grupp får det allt sämre. Det scenario man 
ser framför sig är ökade klyftor mellan de som har och de som inte har. Det 
sistnämnda är en aspekt som även forskningen tar upp, nämligen att villkor 
och förutsättningar ser olika ut beroende främst av socioekonomiska fak-
torer (SOU 2001: 55). Främst är det ungdomar i egna hushåll och småbarns-
familjer som drabbas av nedgången i ekonomin på grund av arbetslöshet 
(Socialstyrelsen, 2001a).  

Den generella bild som forskningen förmedlar från samma tid är annars 
att svenska barn och ungdomar har det gott ställt och upplever att de mår 
bra (Socialstyrelsen, 2001a; SOU 2001:55). Att barn och unga själva upple-
ver att det har det bra är något som understryks i Välfärdsbokslutet (SOU 
2001:55). Ändå finns det hushåll som har det sämre än andra generellt sett, 
nämligen hushåll med ensamstående föräldrar, utrikesfödda föräldrar och 
arbetarhushåll. Denna uppdelning av hushåll finns inte med i BRIS egen 
statistik, utan motsvaras närmast av kategorin familjemönster, som mer 
handlar om vilken familjekonstellation barnen lever under. Familjen betrak-
tar man snarare som en grogrund för problem, än som en tillgång. Särskilt 
tydligt är det i beskrivningarna om störda relationer, vilket jag återkommer 
till under nästa rubrik.  

Jag har kunnat visa att skolsituation lyfts fram från telefonsamtalen, men 
nedtonat, det vill säga att det nämns i förbigående och inte som ett huvud-
problem. För några av barnen går det dåligt i skolan och flera av dem blir 
dessutom utsatta för mobbning och olika former av övergrepp. Omständig-
heter i skolan framhålls även av forskning som särskild viktig för att barn ska 
ha en bra vardagsmiljö. Medan en del barn utsätts för mobbning och annan 
kränkande behandling, uppges de allra flesta barn i stort sett ha det bra i 
skolan och att vuxna i skolan bryr sig om dem (Barnombudsmannen, 1998; 
SOU:2001:55). De största problemen var brist på arbetsro och dålig fysisk 
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miljö (Dahm, 2000; SOU:2001:55). De problem BRIS pekar på var alltså 
inriktade mot särskilda riskgrupper, som exempelvis mobbas yngre pojkar 
mer samt barn med lägre status i alla åldrar (Currie et al., 2000).  

BRIS statistik vittnar om att unga människor, och då framförallt flickor, 
behöver prata med vuxna om förhållanden och sexualitet, om känslor av 
kränkningar, misshandel och störda relationer. Den person som utsätter 
barnen för våld eller annan misshandel är företrädesvis en man, och inte helt 
sällan den egna pappan (jfr Weinehall, 1999). Medan forskningen lyfter fram 
vissa utsatta grupper i samhället så betraktar medarbetare i BRIS barn och 
unga som en marginaliserad och bortprioriterad grupp generellt sett. I inter-
vjuerna ser ombuden ingen ljusning vid horisonten för att barn ska få det 
bättre heller.  
 

Bilder av bristande föräldraskap 
Generellt sett framställs föräldrar i negativ dager oavsett kontext i övrigt. I 
många fall är föreställningarna om vuxna personer i barnens familj eller 
nätverk att de snarast försvårar barnets tillvaro än underlättar den. I ett fall 
(den problemlösande samtalsstrategin) ger en jourare pojken rådet att flytta 
från sin ensamstående pappa, hellre än att stå ut med den tillvaro som pap-
pan försätter honom i. Det är i huvudsak med utgångspunkt från samtal med 
flickor som jourarna beskriver en längtan efter mamma som ska ta hand om 
flickorna och finnas till hands. Någon mamma beskrivs som ”kanske död”, 
en annan som knarkare och en tredje som otillgänglig. Det tolkar jag som en 
idealisering av modersrollen, att det är mamman som ska ansvara för bar-
nens, och då särskilt flickornas välmående. Fäderna osynliggörs till stor del i 
jourarnas berättelser om barnen. När de nämns är det i relation till en ny 
partner eller som problem, och då framförallt i rollen som missbrukare. 
Kanske är det så att det är barn till missbrukare som till större del än andra 
barn ringer till BRIS under slutet av 1990-talet? Det kan inte min studie 
svara på, jag kan enbart notera att många föräldrar, och då mest fäder besk-
rivs som missbrukare. Att det ställs högre krav på mödrars föräldraskap än 
på fäders är en bild som även överensstämmer med forskning från den tiden 
som tar upp Socialtjänstens olika bedömningar kring mödrar och fäder 
(Lundström, 1993; Ericsson, 1996; Egelund, 1997).  

Något som framkommer i flera av samtalen är den tydliga och negativt 
laddade bilden av styvmamman. Under 1990-talet är det, som jag tidigare 
nämnt, allt fler vuxna som skiljer sig och fler styvfamiljer som bildas (SOU 
2001:55). Styvföräldrar, och då särskilt mödrar som kommer in i en befintlig 
familj, framställs snarare som ett hot än som en tillgång. I avhandlingen lyfts 
styvmamman fram som en oförstående kvinna, som värnar de egna biolo-
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giska barnen, medan hon inte bryr sig särskilt mycket om de barn som finns i 
den nye mannens familj. En förklaring som ges av en jourare om varför 
styvmamman är så oförstående är för att hon kommer från en annan kultur; 
att det är beroende på att den mamman inte är född i Sverige och därmed 
har en annan syn på barnuppfostran än vad som är brukligt i Sverige. Att det 
är särskilt svårt med relationerna i nybildade familjer och att det oftast är 
allra svårast att konkurrera om modersrollen framgår av flera populärveten-
skapliga böcker och debatter på internet. Ofta är förväntningarna på den nya 
familjen oproportionerligt stora i förhållande till vad en styvfamilj kan leva 
upp till (jfr Hydén & Hydén, 2002).  

Det som gör den stereotypa styvmamman intressant i mitt material är att 
hon konstrueras som elak eller oförstående i relation till flickornas fäder. I 
samtliga av de fyra samtal där det finns föreställningar om ”den elaka styv-
modern” så är det i relation till en pappa som ses som god men passiv, på 
gränsen till mesig. Modern betraktas med andra ord som hård i de fall där 
den biologiska pappan underlåter att ta ansvar, sätta gränser och ägna sig åt 
sina barn på det sätt som barnen själva önskar. Fadersrollen blir också stere-
otyp och indikerar att han är utan vilja och i avsaknad av möjligheter att 
både ha en ny relation och stå upp för de egna barnen. Fadern står ofta till-
baka i umgänget med barnen och intar rollen som den mer frånvarande för-
äldern. 

Även om några föräldrar och vuxna i barnets närhet framstår som tillräck-
ligt goda eller omvårdande av jourarna, så betraktas vuxenvärlden i generella 
termer i BRIS som en svekfull värld som inte förmår se och lyssna på sina 
barn i tillräckligt hög utsträckning.  

 

Flickors problem dominerar 
I ombudens problemframställningar beskrivs kategorin barn i generella ter-
mer som en homogen utsatt grupp i samhället. Det är först efter samman-
ställning från BRIS-statistiken som det synliggörs att det främst är flickor i 
tonåren som finns bakom påringningarna. Det går att spekulera i vad detta 
har för konsekvenser för de problembilder som konstrueras. Något som inte 
framkommer i direkta utsagor från ombuden, men som blir tydligt dels i 
enskilda samtal, dels i BRIS egen statistik, är att samtalen till BRIS under 
1997 företrädesvis handlar om flickor och unga tjejer. Det är endast 26% av 
alla samtal till stödtelefonen som handlar om pojkar och unga killar (BRIS, 
1998). Det är därför främst från flickors utsagor som bilder skapas om olika 
problem. I staplarna finns både flickor och pojkar med, och i problemom-
rådena lyfts pojkars problem fram lika mycket som flickornas. Kategorin 
barn synliggörs delvis när det gäller kön; hur många som ringer, åldersför-
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delning, familjesituation och vad man ringer om. Däremot framkommer 
knappt kulturell och etnisk bakgrund, sexuell läggning och klasstillhörighet 
under slutet av 1990-talet. Kategorin flykting/invandrar- och etnisk proble-
matik finns med i samtalsformuläret för att sedan inte presenteras som sär-
skild kategori i BRIS egen statistiska rapportering. Könsaspekten kan vara en 
nyckel till de svåra problem som framställs. Flickor på högstadiet bedömer 
nämligen den egna livskvaliteten som lägre än både jämnåriga pojkar och 
yngre barn. Yngre flickor skattar den egna livskvaliteten som god (Berntson 
& Köhler, 2001; Socialstyrelsen, 2001a). 

Pojkars samtal domineras av berättelser om mobbning och misshandel. 
Mobbning är det allra största problemområdet i BRIS. Största risken att 
utsättas för mobbning löper pojkar mellan 7-12 år, och risken är ännu större 
för barn i alla åldrar från familjer med låg social status (Currie et al., 2000; 
Socialstyrelsen, 2001a). Flickors samtal kategoriseras mer jämnt fördelat 
över en mängd olika problemområden, men de kategorier som överväger är 
mobbning, övriga egna problem och störda relationer, tätt följt av sexuella 
övergrepp och ofredanden samt kamratproblem. Tjejer från 16 år och uppåt 
ringer i hög grad för att prata om förhållanden och sexualitet.  
 

Problemkonstruktioner till förmån  
för vardagsbilder 

De framställningar som görs om barns vardagsvillkor är fragmentariska och 
till stor del svåra att få grepp om då information om barns vardag vävs in i 
berättelser om svårigheter och problem. Sammantaget är informations-
mängden om dessa mer vardagsnära omständigheter från enskilda samtal 
osammanhängande. Från vart och ett av samtalen har jourarna uppfattat 
olika slags information, men hela tiden i relation till det man bedömer som 
det centrala problemet. Ett tydligt exempel på det är några pojkars dataspe-
lande som framställs som substitut för att träffa vänner. Dataspelande tolkas 
av en jourare som en sysselsättning som tyder på att pojken i fråga lever i en 
isolerad miljö.  

En slutsats är att jourarnas fokus i telefonsamtalet är inriktat på problem 
och på den oro som finns kring enskilda barns situation – och inte på att 
måsta begripa hela barnets situation. Detta kan tolkas som en konsekvens av 
mikroförståelse, att snabbt koncentrera sig på relevant information. I situat-
ioner som är beroende av mikroförståelse är det inte möjligt att uppfatta allt. 
Det ligger i sakens natur att viss information blir synlig till förmån för annan. 
Uppmärksamheten koncentreras på berättelsens väsentliga budskap. Stroh-
mer et al. (1990) menar att man tenderar att minnas svåra förhållanden 
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bättre än goda. Tendensen att orientera sig mot negativ information har även 
visat sig öka med den tid man arbetar stödjande (Pain & Sharpley, 1989). Att 
personer med vana från svåra samtal lyssnar efter särskilda kännemärken 
kan vara en förklaring till att jourare och ombud, med vana från korta tele-
fonsamtal, tränat sig i att snabbt uppfatta problem till förmån för annan mer 
vardaglig information.  

 

Problembilder konstrueras i interaktion 
Den i särklass viktigaste aspekten för framställningen av problem är jourar-
na som tar emot samtal och kategoriserar information från berättelser i 
givna problem. Problembilder skapas dels via mikroförståelse i samtalet och 
de ledtrådar som getts där. Dels konstrueras problemet i relation till de för-
bestämda problemkategorier som redan finns angivna i samtalsformuläret. 
Före det att enskilda barns subjektiva utsagor sammanställs som BRIS-
specifik kunskap så har jouraren tolkat samtalet utifrån vissa premisser, som 
vana, erfarenhet och vissa strategier. 

Utifrån ett synsätt om att barn som ringer är utsatta, isolerade och en-
samma förmedlar man en oro om hur det ska gå för barnen. Potter och Hep-
burn (2003)menar att det i stödtelefoner sker en ömsesidig oroskonstruktion 
genom att den oro som finns förstärks i interaktion mellan den som ringer 
och den jourare som tar emot samtalet.67 Även om jag i avhandlingen inte 
kunnat avlyssna samtal framgår det att BRIS-medarbetare har en generali-
serad oro inför de problem som föranleder barn och ungdomar att ringa. Det 
vill säga att det finns en förförståelse om att barn behöver deras stöd, råd och 
hjälp. Jouraren är beredd att möta den som ringer och använda sitt lyss-
nande öra för att så tydligt och distinkt som möjligt under en begränsad tid, 
och med ovisshet i om barnet kommer börja skratta eller lägga på luren, 
begripliggöra och kategorisera det sagda så precist som möjligt.  

Jourare skapar inte själva olika kategorier, generaliserade grupper av pro-
blem, eftersom det till stor del styrs av samtalsformuläret. Däremot är det 
särskilda karakteristika som jourarna är bekanta med i och med sin profess-
ion, som påverkar problembestämningen. Jourare vet med sin erfarenhet i 
ryggen vad de ska söka efter i telefonsamtalet. Självskrivna indikatorer för 
att tolka vad barn säger via en stödtelefon och hur de låter är röst, ljud och 
tal.  Barnet kan vara tyst eller viskande likväl som det kan prata högt och fort 
eller med en särskild dialekt. Det kan skratta eller gråta eller så kan det höras 

                                                             
67 Den som ringer till jouren kan i det fallet vara en vuxen person som oroar sig för ett barn. 
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ljud från bakgrunden, för att ta några exempel. Sådana uttryck påverkar 
likväl som tystnader i samtal (Rice & Kerr, 1986; Baker et al., 2005).  

Den sammantagna bilden från det barn som pratar vägleder jouraren om 
hur barnet har det och hur det mår. Ett barns språkliga färdigheter kan i 
vissa sammanhang vara helt avgörande för hur de uppfattas av jourarna. I de 
situationer då barnet av någon orsak, det kan t.ex. handla om tystlåtenhet, 
blygsel eller ovana, saknar förmåga att tillräckligt tydligt beskriva sin situat-
ion blir uppgiften för jouraren att ännu tydligare uttolka substansen i det 
barnet berättar. I de fallen spelar jourarens utbildning, erfarenhet och recep-
tivitet en än större roll.  
 

Strategier och deras påverkan 
Relationen som uppstår mellan jourare och barn utgår från en situation som 
på många sätt är ojämlik. Barn och unga befinner sig per definition i ett un-
derläge i och med att de är barn och därmed inte har samma erfarenhet och 
verbala förmåga som vuxna har. Ju mindre barnet är desto mindre är möj-
ligheten att det tillägnat sig ett språk som räcker till för att försöka förklara 
inre tankar och känslor. Inte ens vuxna kan alla gånger med lätthet förklara 
sig i sådana lägen. Något som särskiljer samtal via stödtelefoner från samtal 
inom ordinär social barnavård är att jourarna i förväg inte vet vad enskilda 
barn och ungdomar kommer att ringa om. Det de istället orienterar sig efter 
är den kunskap och den erfarenhet de besitter från andra sammanhang och 
från tidigare samtal i Barnens Hjälptelefon.  

En central markör som vägleder jourarna i sökande efter mikroförståelsen 
är ålder. Ålder är något som efterfrågas och blir en central guide för att ori-
entera sig i samtalet mot en lämplig strategi. Näsman (2004) menar att ålder 
är en av de mest använda och godtagna grunder som finns för att sortera och 
skapa social ordning. Varje fas i livet innehåller givna beteenden som utgör 
det normala. Barn tillskrivs olika egenskaper och förmågor med utgångs-
punkt från ålder. Med hjälp av ålder är det även möjligt att bilda sig en upp-
fattning om enskilda barns kognitiva mognadsnivå. Utifrån vad som anses 
normalt för en viss ålder är det sedan möjligt att bedöma barnets mognad 
(ibid.). Många av barnen som ringer uppfattas som mogna för sin ålder. I 
telefonsamtalen blir ålders- och mognadsdiskursen i första hand ett samtals-
verktyg: ”bara för att veta på ungefär vilka nivåer jag ska lägga mina frågor”. 
Med barn som samtalspartners behöver man vara extra lyhörd för barns 
kognitiva mognadsnivå (Cederborg, 2010). 

De två typiska samtalsstrategierna som jag redogjort för, inkännande re-
spektive problemlösande strategi, synliggör jourarnas förståelse om hur en 
speciell samtalsstrategi leder fram till en viss problemkategorisering. Ana-
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lysen av strategierna visade att samtalsstrategierna i hög grad utgörs av 
funktioner om jourarnas personliga förhållningssätt, barnets mer eller 
mindre problemdefinierade situation samt stödtelefonens kontextuella på-
verkan. Den praktiska organisering som finns av stödtelefonen likväl som 
den förtroliga situationen kan sägas styra in jouraren i vissa tankemönster. 
BRIS barnperspektiv innebär att jouraren ska lyssna och ska ta barns berät-
telser på allvar. En jourare som brister i dessa grundläggande element kan 
helt enkelt inte agera jourare i BRIS. Beroende på samtalsämne och det som 
barn själva uttrycker som problem så blir gensvaret från jourarna olika. När 
det finns ovisshet om det barnet säger är påhittat eller inte så intar jouraren 
en mer avvaktande hållning än när själva huvudproblemet lätt går att identi-
fiera. Sedan en första identifiering av problem väl är gjord så kan jouraren 
tillsammans med barnet konstruera vidden av problemet och eventuellt hur 
det bör lösas. En del av lösningen kan vara att låta barnet prata ut om sådant 
som tynger det.  

 

Reflexiv förståelse 
De dramatiska känslor som förmedlas går att förstå genom mina egna erfa-
renheter från jourarbete i Barnens Hjälptelefon, men framförallt via arbetet 
med avhandlingen, och de analyser som skett långt i efterhand (jfr ”En kort 
berättelse” i kap 5). Förutom jourarnas röster har vissa påtagliga ansiktsut-
tryck blivit synliga för mig under arbetet, liksom stämningar, tankepauser 
och känslolägen. Det allvarliga ansiktet finns tydligast i minnet. Det ansikte 
som nyss tagit emot information och berörts av någonting djupt mänskligt i 
telefonen. Ibland har jouraren tagit emot barnets berättelse som ett förtro-
ende, ibland som en uppgivenhet.  

En reflexiv situation som jag behandlat i avhandlingen är den jourare som 
använder sig av olika metaforer för att, som han själv säger söka bilder som 
ökar förståelsen av exempelvis en våldssituation. Han förstår inte allt, men 
vill väldigt gärna förstå mer, så att bilden – eller ”pusslet” som en annan 
jourare uttrycker det – kan bli så fullödigt som möjligt. Det är mikroförstå-
else som står till buds för att forma tillit och förtrolighet utan ett utvidgat 
ansvar i telefonsamtalet. Barnet har ringt BRIS för att få stöd och jouraren är 
den person som ska leverera detta stöd, utan att ha möjlighet till uppföljning 
eller att agera mer handfast. Det som jouraren kan och hinner göra är att 
lyssna, ta på barnets berättelse på allvar och vägleda det med utgångspunkt 
från den förståelse som jouraren hunnit skaffa om problemet. Detta stöd kan 
eventuellt vara avgörande för barnet, men det är inte säkert. Jouraren som i 
intervjun beskrivit barnets erfarenheter av våld tar för givet att även jag som 
intervjuat honom blivit känslomässigt berörd av det han berättat, vilket jag 
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också har. Förmodligen är det en sorts nedärvd realitet i det; barns samtal 
om utsatthet ska beröra. Fysiska och psykiska övergrepp, frågor om sexuali-
tet, normalitet, känslor av ensamhet och underläge etc. är områden som rör 
vid den djupt mänskliga och existentiella sfären. Om man som människa inte 
bryr sig om barn som far illa – vilken människa är man då? 

I var och en av intervjuerna har medarbetare i BRIS berättat om barn som 
ofta på ett mycket närgånget sätt beskriver sin situation. Barnets eget per-
spektiv får en tydlig innebörd som det perspektiv barnet självt förmedlat just 
då, till just den jourmedarbetaren. Närheten till barnets röst i luren, och den 
intensiva kvart – den tidsrymd det ofta handlar om i telefonsamtalet – då allt 
ska uppfattas, förstås, tolkas och bekräftas, är en viktig pusselbit för att för-
stå hur dramatiska bilder av barns utsatthet skapas. Att lyssna på, stå ut med 
att höra och på kort tid sätta sig in i en historia som berättas med gråten i 
halsen gör något med sin mottagare och avkräver ett vuxenansvar, vilket 
jourare i BRIS är högst medvetna om. Barn som delar med sig av svåra för-
hållanden har rätt att bli tagna på allvar (jfr Eriksson et al., 2008). Jourarnas 
egna känslor och kunnande om att barn far illa får betydelse för hur de kon-
struerar problem, nämligen genom att söka reda på det som hamnar i nyck-
elhålskikets mittpunkt. Att snabbt orientera sig mot negativ information blir 
ett sätt att inte undervärdera barn och deras berättelser (jfr Pain & Sharpley, 
1989; Strohmer et al., 1990). 
 

Funktion som informations- och kunskapskälla 
Som jag visat i avhandlingen har BRIS fler funktioner än att lyssna på, prata 
med och bekräfta enskilda barn och ungdomar via stödtelefonen. Funktionen 
som komplement till andra samhällsinstanser respektive informations- och 
kunskapskälla är två av dessa. Att tillhandahålla kunskap om barns villkor 
och föra ut denna information till allmänheten lyfts fram av ombuden som 
en naturlig del av det man ser som BRIS utåtriktade uppdrag. Ett exempel på 
det är uppfattningen att stödtelefonen skulle kunna agera ”pr-guru” åt soci-
altjänsten, som ett ombud uttrycker det. Under slutet av 1990-talet befinner 
sig BRIS som ideell organisation i en omdanande tid, med ökade profession-
aliseringsanspråk och en ständigt växande kurva av samtal till Barnens 
Hjälptelefon. BRIS får därmed en alltmer framträdande roll som remissin-
stans och som barns företrädare i olika offentliga debatter. Lundström 
(1997) understryker via forskning från samma tid att en av de viktigaste upp-
gifterna för ideella barnavårdsorganisationer är spridandet av information 
och att agera påtryckare för barns rättigheter i offentliga sammanhang.  

Den komplementära rollen till kommunal social barnavård framhålls i av-
handlingen som en förmedlande kontakt eller ett ”ofarligt mellanled” mellan 
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barnet och dess omgivning. Detta mellanled problematiseras inte vidare 
inom organisationen under den här tiden. Medarbetarna i BRIS beskrivs 
delvis som ”filter” mellan barns utsagor och organisationens kunskap (jfr 
Hyvönen & Olofsson, 1998; Olofsson, 1998). I synnerhet betraktas medarbe-
tarna i BRIS som barns företrädare; att det är barns och ungdomars person-
liga berättelser som förs vidare ut via de egna offentliga kanalerna.  

BRIS egna problemkategoriseringar som görs med utgångspunkt från 
samtal, och från och med 2000-talet även via chatt- och mailforum, har stor 
makt eftersom de företräder BRIS röst i det offentliga rummet och är en 
stark röst i media. I kraft av sin position och med utgångspunkt från en stor 
mängd av barns egna utsagor uttalar organisationen sig om hur barn och 
unga har det och vilka problem de brottas med. Mot bakgrund av denna stu-
die har jag vid handen att det inte är barns vardagsvillkor som synliggörs 
från telefonsamtalen. Snarare är det de teman, huvudsakligen från samtal 
om flickor, som enskilda jourare uppfattat som de mest akuta från varje sam-
tal, som kategoriseras och statistikförs inom organisationen.  
 

Generaliseringsanspråk 
Givetvis är ambitionen att resultaten från min avhandling ska ha betydelse 
utöver ramarna för den pärm som omger den; långt utanför de boksidor där 
de är skrivna och tryckta. Jag anser att en studies generaliserbarhet är viktig 
inte enbart i kvantitativ forskning (jfr Myers, 2000). Generalisering i ett 
kvalitativt arbete är möjlig via kontextlikhet, det vill säga att sammanhanget 
runt studien relaterar till andra relevanta sammanhang (Larsson, 2001). 
Framförallt är det läsaren som ges möjlighet att bedöma om en generali-
sering är möjlig utifrån studiens kontext. Som forskare har jag beskrivit och 
problematiserat kontexter med aktualitet för studien. Resultaten kan därmed 
generaliseras i tid; till tiden strax före sekelskiftet år 2oo0. Ett annat område 
är stöd- och hjälptelefoner. BRIS stödtelefonsverksamhet är unik i sin upp-
byggnad nationellt sett, vilket överensstämmer med det faktum att olika 
verksamhetstyper av praktiska orsaker organiseras på lite olika sätt. BRIS 
specifika sätt att hantera barnsamtal och barns skiftande problem går inte 
automatiskt att jämställa varken med verksamheter inom civilsamhället eller 
inom offentlig sektor. Däremot finns det en viss social och psykologisk dis-
kurs som är specifik för stödtelefoner (Potter & Hepburn, 2003). Framförallt 
är det att verbalitet är så centralt och att röst och tal blir det centrala i kom-
munikationen. En central extern aspekt att ta i beaktande är att kontexter 
förändras över tid, även om kontexter tidvis uppvisar likheter som har sin 
grund i olika historiska och strukturella processer (Larsson, 2001). Via av-
handlingen är det möjligt att bedöma en del av resultaten i relation till stu-
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dier från den tiden. Även om externa kontextuella aspekter pekar mot möj-
ligheten att generalisera kan även interna aspekter hos undersökningsobjek-
tet påverka. Exempelvis organiseras stödtelefonverksamheten på olika sätt i 
olika regioner. Det finns vissa rutiner och andra verksamhetsmässiga uppgif-
ter som ser olika ut, vilket kan påverka problemframställningarna.  Olika 
medarbetare i BRIS har delvis olika personligt präglade förfaringssätt när de 
problembestämmer och kategoriserar information från ett barnsamtal. För 
att en generalisera är det angeläget att beakta både externa och interna kon-
textuella faktorer. Larsson (ibid.) lyfter fram generalisering via igenkän-
nande av gestaltning som ytterligare en typ av generalisering. Med utgångs-
punkt från igenkännande av gestaltning förses läsaren med en teoretisk tolk-
ning från studiens empiri. De analyser som gjorts i avhandlingen utifrån en 
viss systematik bidrar på så vis till en generalisering till liknande studier 
genom att identifiera ett liknande fenomen eller en liknande forskningspro-
cess.  

Den största förhoppningen är att även personer engagerade i BRIS och 
andra som arbetar inom närliggande områden, framförallt inom den sociala 
barnavården, ska finna intresse i att läsa avhandlingen. Även om socialtjäns-
ten inte gör generella uttalanden om den utsatthet som barn och ungdomar 
lever under på samma sätt som BRIS, så sker problemframställningar även 
inom de verksamheterna. Som medarbetare i BRIS är det möjligt att läsa 
avhandlingen som ett historiskt dokument. Tiden har gått och både verk-
samhet och synsätt har fått en annan riktning. Framförallt är det inte enbart 
stödtelefonen som är navet längre. Barnens Hjälptelefon har fått sällskap av 
fler olika centrala kontaktvägar. Både mail- och chattfunktioner har till-
kommit samtidigt som organisationen även samarbetar med andra organi-
sationer som till exempel Rädda Barnen, Ersta diakoni och Röda Korset 
(t.ex. Linblad, 2008).  

 

Förslag till vidare forskning 
Det har inte varit helt lätt att sitta lång tid efteråt och arbeta med ett material 
som samlades in och till stor del kodades redan under 1996-98. Materialet är 
historiskt, jag är äldre och min akademiska och vetenskapliga erfarenhet 
större. Avhandlingen behandlar ett kunskapsområde som kan liknas vid ett 
engagerande ”kärnhus” innehållande en mängd kärnor inuti. Jag har blivit 
nödd och tvungen att sortera bort intressanta uppslag, men om kärnhuset 
öppnas kan en ny studie utvecklas från var och en av kärnorna. Trots att det 
gått lång tid sedan empirin insamlades, är kunskapsområdet relativt out-
forskat. Här bidrar jag med forskningsförslag för framtiden som är mest 
närliggande den egna studien. Ett område är att fördjupa studiet av olika 
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samtalsstrategiers betydelse för interaktionen i samtalet. Helt enkelt hur 
olika strategier tillkommer i ett sammanhang i stödtelefonen; som ett svar på 
den egna personligheten eller beroende på hur interaktionen i telefonsamta-
let utvecklar sig. En sådan studie skulle vara möjlig om det är realiserbart att 
avlyssna telefonsamtal eller spela in dem. Om möjligheten till avlyssning 
finns eller om samtal spelas in och finns gängliga för jämförelser så är det ett 
intressant forskningsprojekt i sig. Via avlyssning av telefonsamtal skulle det 
vara möjligt att göra diskurspsykologiska analyser av exempelvis. oroskon-
struktioner, inledning av samtal och röst på samma sätt som studier gjorts 
framförallt i England (t.ex. Potter & Hepburn, 2003).  

Ett forskningsområde som är mycket intressant är att till exempel via tex-
tanalys och med olika typer av problemställningar studera BRIS mail- och 
chattkonversation med barn och unga. Vilken information som kommer in 
finns naturligt dokumenterat hos organisationen, åtminstone under en viss 
tid. Netnografi eller nät-etnografi som det också kallas är en forskningsin-
riktning som innebär att studera den kultur och det sociala liv som finns på 
nätet (Lalander, 2011). Eftersom organisationer som BRIS, i likhet med 
många andra typer av utåtriktade verksamheter, finns på nätet och i många 
fall på olika sociala nätforum, så ligger möjligheten öppen för en sådan stu-
die.  

Könsteoretisk forskning hade varit mycket angeläget inom det växande 
hjälptelefonområdet, så som jag ser det. I den här mer nära kontexten skulle 
en möjlighet vara att undersöka vilken betydelse kön har för hur jourmedar-
betare ser på och hanterar barnsamtal. Med utgångspunkten att kön har 
betydelse för kunskapsproduktionen, eller för samtalet som sådant, blir det 
intressant att se vem som möter upp i telefonen, för att studera vilken bety-
delse det kan ha för vad som förmedlas vidare från enskilda telefonsamtal. 
Flera områden av intresse för könsteoretisk forskning kan vara vilken bety-
delse kön har för synen på barnets problem, det vill säga. om samtal från 
flickor och pojkar tolkas på olika sätt? Ett annat studieområde är vilken be-
tydelse det har för problemkonstruktioner om det är en kvinna eller man 
som svarar i telefonen. Ett tredje område är om kvinnliga respektive manliga 
jourare för fram olika aspekter med utgångspunkt från samtalen. Det skulle 
vara intressant att studera om det finns könsskillnader vad gäller hur man 
bedömer vad som är relevant och inte från ett samtal. Naturligtvis är det 
även möjligt att göra en studie som jämför utfallet av denna studie med hur 
stödtelefonens kontext ser ut idag och hur representationen av problembil-
der åskådliggörs.  
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ENGLISH SUMMARY 
 

Problem images of children 
Representations, preconceptions and strategies in BRIS Children’s 
Helpline during the period 1996-98 

 
The aim of this study was to deepen knowledge about how the problems of 
children and youth are represented and constructed in Sweden’s BRIS (Chil-
dren’s Rights in Society) Children’s Helpline, telephone support between the 
years 1996 and 1998. The focus was on the kinds of problem images that 
were constructed within the framework of the organization’s pre-existing 
categorization of problems which it had experimented with during this time. 
The focus was not only on social problems but was also connected to BRIS 
definitions of problems including children’s experiences, their feelings and 
their sense of themselves. This dissertation is specifically about children and 
young people’s statements to the Children’s Helpline and how these stories 
were then interpreted and evaluated by BRIS telephone responders in order 
to represent BRIS knowledge about children’s situations. The following re-
search questions have shaped this study: 
 

- How can the context of the Children’s Helpline be described, where 
problem images are constructed and used in organizational structur-
ing, work responsibilities and the responder role, connected to the or-
ganization’s purpose and function?  

- What general representations of the situation of children and youth 
are given in BRIS reporting as well as by BRIS ombudsperson em-
ployees and how can these be understood against the background of 
the historical context at that time?  

- What preconceptions do responders have about children and youth’s 
everyday lives and in particular of them as persons, their free time ac-
tivities, schooling and social relations?  

- In the helpline’s supportive calls, how are the themes of gender, rela-
tionships and assault constructed?  

- What strategies do responders use to understand and interpret infor-
mation from calls to the Children’s Helpline?  

 
Processes of construction and representation of children’s problems are re-
lated to historical and social contexts. In this dissertation’s introductory 
chapter, this area of research is in focus via a problematization of the life 
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conditions of children and youth and the problems they faced at the end of 
the 1990s with a focus on welfare research.  

Theoretical perspective, previous research and 
analytical tools 

This work is social constructivistic, which means that problems can be un-
derstood as collective processes of definition (Burr, 1995: Hacking, 2000; 
Sahlin, 2008). Preconceptions about children’s situations are shaped and 
maintained through social interactions and processes that result in shared 
views of what it means to be a young person at a given point in time.  Repre-
sentations and preconceptions of children’s problems are possible to study in 
the context in which the constructions take place. A perspective of the sociol-
ogy of childhood contributes with a view of children and youth as active sub-
jects, capable of conveying stories about different problems. Counselling is 
an overarching perspective on interactions in dialogue. Micro-counselling 
provides a system of thought for analyzing interactions and dialogues in a 
telephone helpline.  

Previous research emphasizes that the responder masters the call situa-
tion through putting the child in focus. Listening is highlighted as a central 
aspect that requires sensitivity and an empathetic approach. At the same 
time, it is important to find appropriate boundaries for listening and not to 
interpret more from a story than is actually said (Toller, 1999). During the 
1990s, the responders’ professionalism and education were a focus of study 
(e.g. Toller, 1999; McLennan, Culkin & Courtney, 1994). Research has shown 
that education can give responders and increased capacity to shape a suc-
cessful communication with callers. However, there is no clear connection 
between education and a responder’s ability to better assess a caller’s needs 
and problems. Responders with the longest work experience tend to orient 
more quickly to negative information in order not to undervalue important 
information.   

How a support call begins has significance for the following interaction 
(Baker, Danby & Emmison, 2005; Emmison & Danby, 2007). A responder 
will understand received facts in different ways depending on individual 
capacities to remember and judge different kinds of information (Pain & 
Sharpley, 1989; Strohmer, Shivy & Chiodo, 1990; LeeBarak and Uhlemann, 
1999. Relationships between responders and callers implicitly assume an 
agreement about roles made between the caller and responder respectively 
(TeMolder, 2005).  
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The research that is closest to the design of this dissertation in respect to 
choice of perspective is Hepburn et al.’s research (e.g. Hepburn, 2005; Hep-
burn & Wiggins, 2005; Potter & Hepburn, 2003, Stokoe & Hepburn, 2005) 
on communication and problem construction, although the organization of 
the helpline in their study is different. While the helpline in England is di-
rected at both children and adults, Sweden’s Children’s Helpline is directed 
only at children and youth. The “concern constructions” that Potter, Hep-
burn et al. developed are an interesting study of how language, silences, 
sounds and similar themes are constructed in interaction between the person 
who calls the helpline and the person who answers the call (ibid.). In this 
dissertation, the concept of “the concern” is highlighted as a point of study of 
problem constructions within micro-counselling.  

Material, method and analysis 
The empirical material consisted primarily of interviews with persons who 
worked at BRIS either as employed ombudspersons68 or as volunteer tele-
phone responders. Eleven ombudspersons replied to questions about the 
Children’s Helpline and how support services are organized. The ombud-
spersons also provided information based on their own background and 
experiences about the general conditions of children in Sweden during the 
study period. Thirty eight interviews were carried out with helpline respond-
ers at two separate occasions during the study period. Of these, twenty three 
interviews concern responders’ thoughts and experiences of their roles in 
relation to the Children’s Helpline. The remaining fifteen interviews provid-
ed  material for an in depth investigation in three chapters of the responders 
preconceptions of children and youth’s everyday life, as well as the themes of 
gender, problematic relationships and assault as well as the strategies that 
responders used in their supportive calls. Statististical information was col-
lected from BRIS reports (BRIS, 1998). Fifteen completed questionnaires 
from support calls were included in this study.  

Since both the empirical material and the aims of the various chapters dif-
fer, analyses were carried out in different ways. Thus, I have not chosen one 
analytical method to rely on but have rather allowed applicability to be deci-
sive. This technique is sometimes called bricolage (Levi-Strauss, 1966; Heb-
dige, 1979; Kvale & Brinkmann, 2009). Consistent with bricolage, I have 

                                                             
68 Ombudsperson is a title that was used within BRIS and was held by employed persons who were responsi-
ble for the Children’s Helpline in different regions of Sweden. Both for simplicity’s sake and for ethical rea-
sons, all employees are referred to as ombud in this text even if some employees were case managers or 
otherwise employed. In this way, no employee can be directly pointed out.  
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either held myself either more specifically or more generally to the material 
depending on what has been analyzed.  Material was weighed by how the 
different parts of the material relate to the whole.  

The study’s perspective has been practice related in the sense that the fo-
cus has been on how responders’ experiences and interpretive processes 
have formed the basis of their understanding of individual stories. In addi-
tion, the themes that have structured each chapter are a fundamental pre-
requisite for the conclusions reached. The analysis of the interviews took 
place in several stages. Systematic coding that was carried out manually and 
directly from the empirical data served as a structure for later analytical pro-
cesses. Each interview transcript was initially coded using a relatively open 
coding to find basic information and patterns in the responders’ statements 
about the help calls and as a complement to the received questionnaires. The 
responders own comments about the presenting problem were noted. A 
number of general concepts were used to capture the meaning-filled state-
ments in the interviews and to structure the material. In accordance with 
traditional qualitative analysis, patterns were sought in an initial stage and 
were then condensed into various analytical themes. In the analysis there 
were also reflexive elements concerning the respondents’ interactions with 
individual children.  

Ethical assumptions and conditions 
A necessary balancing in this project was between BRIS’ demand for ano-
nymity on the one hand and the need for knowledge on the other. Those 
children and youth who contacted BRIS during 1996-1998 remained anony-
mous in this study.  

In this kind of social scientific research it is inevitable to have some con-
tact with interview persons, particularly when research is done in close col-
laboration with practice (Kvale, 1997; Silverman, 1993; Watt, 2007). At the 
time of the interviews, I had had a number of years experience working as a 
responder with the Children’s Helpline and had even been part of the culture 
of BRIS North at that time, which is something that is discussed.  
 

Results and discussion 
The two theoretical concepts of familiarity and micro-understanding, which I 
have developed and formatted during the analytical process are this disserta-
tion’s two main contributions.  Familiarity refers to those special factors that 
surround the activities of the organization. Micro-understanding refers to 
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the understanding that is achievable during a temporary and time-limited 
conversation. This concept is connected to the empirical concept of key-hole 
vision. That is, responders admit that they have access to only a small part of 
a child’s life and that it has to do with a specific problem.  

The contexts surrounding the BRIS helpline are many and the conditions 
of work are characterized by features formed at structural, organizational 
and interactional levels. At the structural level, as a nongovernmental organ-
ization BRIS is free from formal authority and is free from responsibility to 
follow up on calls received since the children who contact the organization 
remain anonymous. At the end of the 1990s the telephone helpline was the 
organization’s core activity because the telephone was the only way for chil-
dren and youth in acute need of support to come into contact with BRIS re-
sponders. The inner organization of the helpline is carried by familiarity 
which is limited to focusing on individual children’s statements. The help-
line’s primary aim is to, from both an ideological and hands-on perspective, 
listen to and give an adequate response to children and youth who see sup-
port or help via telephone.  

Telephone work is organized around listening as a central aspect of a child 
perspective. The helpline has a number of different functions for children 
who call. The service is highly valued by both responders and ombudsper-
sons as is the ”BRIS-spirit” which describes and shapes the organization’s 
familiarity.  

General representations of children and youth situations are put forth via 
descriptions of misery. For example, the earlier economic downturn was felt 
by many of the children who called BRIS. According to BRIS’ own statistics 
on incoming calls, it is preferably girls’ stories that are provided by the or-
ganization. Children and youth are seen as a marginalized and rootless group 
in society. The adult world is seen largely as deceitful. BRIS’ images of chil-
dren are far more negatively loaded than other research on the living condi-
tions of children and youth.  

The responders’ concepts of children’s everyday life appear to be fragmen-
tary because of the limited information available about the caller. Images of 
siblings, parents and other adults are largely dichotomous and stereotypical. 
This is mainly because micro-understanding, held by individual responders 
from specific calls to the helpline and serving as the basis for outward report-
ing of a child’s situation. The central problem areas addressed in this study 
are the themes of gender, problematic relations and assault. Results show 
that gender issues are constructed around questions of femininity and sexu-
ality. Prominent problematic relationships concern newly constructed family 
constellations where the father’s new wife presents as a stereotypical wicked 
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stepmother in situations where the father has an unclear position in relation 
to his daughter. The theme of assault contains calls from both girls and boys. 
Boys’ calls about assault are constructed around bullying and physical as-
sault. Girls’ call are also constructed around violence but also include sexual 
abuse and molestation. All reports of assault are considered to be severe and 
serious.  

Age is a significant marker for responders to be able to relate to children’s 
stories and to how it is possible to understand a child’s situation based on the 
telephone help call. Typical strategies for conversation, empathy and prob-
lem solving strategies have the following features: the responder’s personal 
approach, the child’s situation and problem, BRIS and the helpline context.  

 

Afterword 
It is hoped that results of this dissertation will be relevant even in other con-
texts. A study’s generalizability is important even in qualitative research 
(Myers, 2000). Generalization in qualitative research is possible through 
context similarity, that is the context around one study relates to other rele-
vant contexts (Larsson, 2001). This study’s ambition is to position itself in a 
growing field of knowledge about the problem images of children and youth 
that eminate from support calls made to telephone helplines. 
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Bilagor 
 
Institutionen för socialt arbete  Bilaga 1 
 
 
 

 
INTERVJUMANUAL BRIS-ombuden 

 
OM BRIS OCH BARNENS HJÄLPTELEFON (BHT)  
 
1. Hur ser stödtelefonverksamheten ut? 
- antal jourare/ombud?  
- organiseringen av jourgrupper. 
- arbetsuppgifter som ombud. 
- Vad är viktigt för en jourare i BRIS? 
 
2. Vilken betydelse har BHT enligt din uppfattning? 
- för barnen. 
- I ”samhället”. 
 
3. Hur vill du kommentera den kraftiga ökningen av barnsamtal de 
senaste åren? 
 
4. Vad är barnperspektiv? 
 
5. Vilken bild vill du ge av hur barn har det runtom i vårt land idag?  
(utifrån dina BRIS-erfarenheter). 
- Generella uppfattningar om barns situation. 
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Institutionen för socialt arbete  Bilaga 2 
 
 
 

 
INTERVJUMANUAL – Jourarintervjuer 

 
 

 ROLLEN SOM JOURARE I BRIS 
 
1. När känner du dig nöjd/tillfreds i ditt jourarbete? 
 
2. Vad får dig att känna dig frustrerad/missnöjd i din roll som jourare? 
vad gör du med det?  
 
3. Finns tillräckligt med möjligheter för "urladdning" / för reflektion? 
- om inte: vad skulle du önska? 
 
4. Hur tänker du kring din uppgift som jourare mer allmänt: vad bety-
der det för dig att vara jourare i BRIS? 
 - något som förändrats under din tid som jourare? 
 
6. Vad fick dig att börja som jourare? 
 
7. Vad ger dig motivation som jourare (att fortsätta) 
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Institutionen för socialt arbete  Bilaga 3 
 

INTERVJUMANUAL – Jourarintervjuer 
 
OM BARNSAMTALEN 
 
1. Hur har jouraren kategoriserat samtalet i samtalsformuläret? 
- Barnets personliga data: ålder, kön, familjemönster, problemmiljö, vad 
samtalet handlade om, hänvisning, övrigt. 
 
2. ”Problemet” 
- Hur uttrycker/formulerar barnet sitt problem/ sin fråga? 
- Hur är problemets/frågans karaktär? (t.ex. entydigt/konkret eller samman-
satt/ diffust?). 
 
3. Tidigare kontakter 
- Har det förekommit andra (myndighets-)kontakter tidigare? Ex. socialtjäns-
ten, BUP etc. och hur har dessa i så fall sett ut? 
- Varför vänder sig barnet till BRIS med sitt problem eller sin fråga? 
- Vad ville/förväntade sig det här barnet få av BRIS?  
- I vad mån kunde barnet ta till sig det stöd, råd etc som jouraren förmed-
lade? (mottaglig för stöd?). 
 
4. Hur ser barnets vardagssituation ut?  
- Kompisar, skola, fritid/intressen  
- är det något barnet "satsar" helhjärtat på? 
- Relationer i familjen, hur ser de ut? Föräldrar? Syskon?  
- Finns andra vuxna i omgivningen? Nätverk  
- Barnets historia: Hur har livet sett ut hittills för barnet? 
 
5. Jourarens bild av barnets upplevda förmåga och resurser att hantera 
sin situation eller "problematik". 
- Upplever barnet att det finns förståelse från omgivningen? (vuxna, andra 
kompisar)  
- Finns det någon som bryr sig om barnets "problem", vem?  
- Känner barnet tillit till vuxna (myndighets-)personer ?  
- Vilken framtidsbild har barnet? (hopp, hopplöshet)  
- Upplever barnet att det finns handlingsutrymme och handlingsstrategier för 
att kunna "lösa problemet"? 
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