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Organisationen

• 12 års arbete med stöd till 
målgruppen, 13-19 år 

• Föräldrar som har missbruk,  
psykisk ohälsa eller våld

• 22 anställda och närmare 100 
engagerade

• Kontor i Stockholm och Göteborg

Stödverksamhet

• Ca 100 ungdomar i veckan

• 8 stödprogram

• Rikstäckande och lokalt stöd

Påverkansarbete

• Föreläsningar och utbildningar

• Påverkan tillsammans med 
ungdomarna

• Rapporter

• Samarbete med kommuner och 
myndigheter

• Remissinstans

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn



Vad är att medskapa?

• Att bli informerad, inkluderad och 
delaktig är en förutsättning

• Krävs mer än att göra ett barn 
inkluderad och informerad

• Att göra tillsammans med barnet

• På riktigt låta unga vara med och 
påverka



Varför ska du medskapa?

• Du behöver inte gissa 

• Stöd/insats är anpassat efter barnet* 

• Allians med barnet

• Ärlig dialog, egenmakt och framtidstro

• Få ut ett upplevt värde av att vara med 
och skapa

• Barn är rättighetsbärare

* Allmänna barnhuset, 2017



Problemen

• Brist på tid

• Vet inte sina rättigheter

• Tillgänglighet

• Relation

• Information

• Fel hjälp

Enligt ungdomar och socialsekreterare



SOC Box

”Använde SOC-boxen på en 16-årig ungdom. Gick jättebra! Hen valde flera lappar i 

boxen och på nästa möte skrev t.ex. alla anteckningar på tavlan (och inga i blocket vilket

en del tycker är läskigt. De undrar vad vi skriver). Tror att övningen bidrog till att hen 

kände att hens åsikter är viktiga för oss.” - Socialsekreterare



Frågekortlek





Mentorskapsprogrammet



Mellanrummet



Drop-in boende

• Efterfrågats av samtliga ungdomar i projektet

• Boende öppet på kvällar, nätter och helger

• Komma när en vill och möjlighet att sova ett antal nätter per månad

• Samtalsstöd, gemenskap, andrum

”Om det hade funnits någonstans dit jag kunde gå 

när pappa var arg så hade jag inte behövt driva runt. 

Då hade jag inte hamnat i dåliga kretsar.” - Ungdom



Stödperson

• Ungdomsanpassad version av 
kontaktperson och kontaktfamilj

• Kunna höra av sig vid behov

• Träffas och prata, göra någonting 
roligt eller sova hos

• Relation till trygg vuxen, andrum



Sovplats.com

• App/hemsida där tillgängliga sovplatser listas

• Löser akut behov av att komma hemifrån och sova borta för natten

• Använder outnyttjade resurser
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Kontakta oss gärna!

www.maskrosbarn.org

Linn Englund

Linn.e@maskrosbarn.org

070-4535097

Maria Thell

Maria.t@maskrosbarn.org

076-8998858


