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Maskrosbarn 
 

Barn och föräldrar i familjer med missbruk  



”Maskrosbarn verkar för att ge ungdomar 
som växer upp med föräldrar som missbrukar 

och/eller har en psykiskt sjukdom förutsättningar  
att bryta sitt sociala arv och växa upp  

till att bli välmående vuxna med  
meningsfulla relationer och  

en meningsfull sysselsättning.” 
 

Maskrosbarns vision 



Maskrosbarn verkar för att barnen i målgruppen ska… 

• Få kunskap om sin situation och sina möjligheter. 

• Skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i 

familjen. 

• Skapa meningsfulla relationer. 

• Forma sin egen framtid och vara en del av samhällslivet. 

Maskrosbarns mål 



Maskrosbarns verksamhet 
• Stödjande verksamhet 

 
• Lägerverksamhet (sommar, höst, jul och påsk) 
• Lokal verksamhet i sthlm 
• Chatt 5-6 kvällar/vecka och hemsida 
• Fredagsmys i Stockholm, Göteborg och Malmö  
• Barnombud 

 
 

• Påverkansarbete 
 

• Föreläsningar (professionella och elever) 
• Opinionsbildande arbete 
• Rapport ” Frågar man inget – får man inget veta” 

2012 
• Samarbete med kommuner 



 
 

Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med 
missbruk 

- Fem uppstarts föreläsningar - ca 500 deltagare  
 

- Tre workshops om bemötande tillsammans med ungdomar – ca 250 deltagare 
 

- Informationsbroschyrer 
 

- Pimpat samtalsrum 
 

- Föreläsning i socialnämnd 
 

- Föreläsning för familjehem  
 

- Inspelning av film 
 
- Träffar och presentationer för chefer och processledare 



Maskrosbarns workshop 
skapar förutsättningar att nå 

fram  
• Insikt i hur barn upplever 

bemötandet hos Socialtjänsten och 
de vill bli bemötta 
 

• Framtagning av kommunens egna 
checklista för bemötande 
 

• Ett bemötande som skapar förtroende 
ger Socialtjänsten förutsättningar 
att ge rätt stöd i rätt tid 

 
 



Att informera barn och unga på 
deras villkor 

• Socialtjänstens 
information anpassas till 
barn och ungdomar 
 

• Tillgängligheten i de 
kanaler som barn och  
unga använder ses över 
och förbättras 

 
• Referensgrupp bestående 

av barn och ungdomar 
med erfarenhet av kontakt 
med Socialtjänsten 
 



 
 
 

Tyresö samtalsrum 



 
 



 
• Barn till föräldrar som missbrukar eller mår psykiskt dåligt 

efterfrågar 
 

- Individanpassat och kontinuerligt stöd  
- En varaktig kontaktperson som utgår ifrån deras 

behov   
- Andrum från vardagen genom att komma hemifrån 
- Kunskap om sin situation tillsammans med andra unga 
 
Kontaktperson, kontaktfamilj och stödgrupp 

 
 

Vad efterfrågar barnen? 



Pimp my Soc – Förbättringar inom Socialtjänsten 

Förståelse för 
målgruppen 

Skolföreläsningar 
med 
socialtjänsten & 
Maskrosbarn 

Att nå fram till 
barn och 
ungdomar 

Coachprogram 

Förbättring av 
information för 
ungdomar 
 

Förbättring av 
den fysiska miljön 

Helgläger 

Verktyg för att göra barn delaktiga och för att mäta barnets mående 

Barnombud  i kontakten med socialtjänsten  

Föreläsning/workshop Praktiskt arbete 

Identifikation Utredning Insats Utvärdering Uppföljning 

Verktyg 

Intro-
utbildning 

Steg i Socialtjänstens arbete med barn och ungdomar 

Stödinsatser direkt till barn 



Coachprogrammet ger barn ett 
aktivt och individanpassat stöd 

• Coachen väljs ut utifrån ungdomens 
individuella behov  

 
• Coachen delar ungdomens erfarenheter och 

sociala bakgrund 
 

• Programmet bygger på Maskrosbarns 
egenutvecklade metod och mål 

‐ Sätter barnet i fokus 
‐ Bygger på frivillighet 
‐ Utgår från tydliga mål kring kunskap, 

relationer, den egna identiteten och framtiden 
 
 

 

”Jag har lärt mig mycket 
om mig själv. Det kommer 
inte bara hjälpa mig nu, 
utan i hela livet! Mitt liv 
har förändrats otroligt!”  

Tjej 14 år 



Maskrosbarns barnombud ökar 
barnets delaktighet 

• Barnombudet delar ungdomarnas bakgrund 
och sätter ungdomen i fokus  
 

• Barnombudet är socionom och har tidigare 
arbetat inom socialtjänsten.  
 

• Genom kontinuerlig kontakt och tillitsbyggande 
skapar barnombudet motivation och möjliggör 
dialog med Socialtjänsten 
 

• Ungdomarna vågar och kan berätta om sin 
situation vilket ger Socialtjänsten möjligheter 
att ge rätt stöd 

”Jag har velat flytta från min pappa 
sedan jag var 10 år men aldrig 
vågat berätta hur det är. Efter ett 
tag litade jag på mitt barnombud 
och hon trodde på mig när jag 
berättade. Hon hjälpte mig på soc 
och nu är jag placerad i jourhem.”  

Tjej, 17 år 



14 

Helgläger kombinerar stöd med 
möjlighet att komma hemifrån 

• Ger ungdomarna det viktiga andrummet 
genom möjlighet att komma hemifrån 

 

• Skapar samhörighet och kontinuitet med 
vuxna och ungdomar och ger stöd i grupp och 
individuellt 

 
• Programmet bygger på Maskrosbarns 

egenutvecklade metod och mål 

 
 

 

 
 

”De andra ungdomarna hos 
Maskrosbarn är min familj. De 
förstår mig på ett sätt som mina 
andra kompisar inte gör.” 

Maskrosbarn, 19 år 



Kontaktuppgifter 

Therese Eriksson 
Utvecklingschef 

therese@maskrosbarn.org 
0735444023 

www.maskrosbarn.org 
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