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Ungas möte med socialtjänsten 



”Vi träffades i början på gymnasiet och det visade sig att vi  
hade liknande bakgrund och upplevelser. Tillsammans bestämde vi  

oss för att starta organisationen Maskrosbarn för att försöka se till att  
inget barn ska behöver möta det bristande stöd som vi upplevt.” 

 
Therése Jarland och Denise Madsen, grundare av Maskrosbarn 



Maskrosbarns vision 

Alla barn ska ges  
förutsättningar att växa  
upp till att bli välmående  
individer, utan negativa  

konsekvenser av  
sin uppväxt. 



Organisationen 

•  13 års arbete med stöd till målgruppen 

•  Missbruk, psykisk ohälsa, våld 

•  23 anställda och närmare 100 engagerade 

•  Kontor i Stockholm och Göteborg 

Stödverksamhet 

•  Möter omkring 100 barn i veckan 

•  9 olika stödverksamheter  

•  Rikstäckande och lokalt stöd 

Påverkansarbete 

•  Föreläsningar och utbildningar 

•  Påverkan tillsammans med ungdomarna 

•  Rapporter 

•  Samarbete med kommuner och myndigheter 

•  Remissinstans 



Maskrosbarns stödverksamhet 

Ungdomsgård	

Coachprogram	

Stödsamtal	 Barnombud	

Coach 
online	Chatt	Läger	



Maskrosbarn strävar efter att barnen i målgruppen ska… 

Få kunskap om sin situation och sina rättigheter	

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

Skapa meningsfulla relationer	

Forma sin egen framtid  
och vara en del av samhällslivet	



Varför är detta viktigt? 

•  Ca 500 000 barn i Sverige har minst en 
förälder som mår psykiskt dåligt, tar droger 
eller dricker för mycket.  

•  Vuxnas missbruk och ohälsa leder till att 
barn far illa. 

•  Barnen riskerar att ärva sina föräldrars 
ohälsa.  

•  Vuxna barn till personer med missbruk/
psykisk ohälsa kostar samhället 35 
miljarder årligen *.  

*	Källa: Nka Barn som anhöriga 2015:8 



Hur blir det för barnen? 
•  Alla barn får konsekvenser 
 
•  Psykisk ohälsa 
 
•  Ensamhet och skam  
 
•  Tror att det är deras fel och ansvar 
 
•  Rädsla att bli som sin förälder  
 
•  Svårt med tillit till vuxna  
 
•  Dubbelt så hög risk att gå ut grundskolan   

utan gymnasiebehörighet *  

* Källa: Chess 2013:13 



Vad är socialtjänsten? 

Socialtjänstens rykte 

Brist på information 

Familjehemligheten 

Vad kommer att hända med mig? 



•  Var varm och snäll 

•  Dela något som är personligt om dig 

•  Var genuint intresserad av min bild/uppfattning/känslor – ta mig på allvar 

•  Prata, skriv, ring, hör av dig direkt till mig  

•  Försök att vara flexibel och gå utanför ramarna 

•  Skapa allians direkt med mig 

•  Gör allt du kan för att vårt möte inte ska kännas som ett förhör 

•  Positiva erfarenheter av vuxna professionella har ofta ett namn 

Du som socialsekreterare 



	
	

Nån som pratar, nån som ler lite, som försöker. Att 
försöka är en basic grej: ”jag vill det här och jag 
kommer försöka. Jag kan inte lova att det funkar 

men jag vill att du ska kunna få den här insatsen så 
jag försöker. Jag ska försöka förstå det här så bra 

som möjligt så att jag kan förmedla det till min chef 
som sen kommer att ta beslut.” Validera och ha lite 

empati. 



”Att de visar att de är där för att de vill det, att de tycker 
om sitt jobb och att det inte känns som att de är där för 

att de måste och egentligen inte alls vill, som att det är ett 
projekt liksom. Inte att du är här för att du vill hjälpa mig. 

Det är väldigt viktigt för alla relationer att man bryr sig om 
en och verkar intresserad av vad den andra gör.” 



•  Goda förutsättningar; tid och förberedelse 

•  Ta med en utomstående person som stöd 
– för att skapa trygghet 
– någon som litar på 
– att bli tagna på allvar 

•  Enskilda möten 
– minskad oro och risk för negativa 

konsekvenser 
– rädsla för att svika föräldern 

	

Mötet 



•  Rak och tydlig information om: 

–  vilket stöd som finns att få 

–  vad har jag för rättigheter i mötet med dig 

–  hur vår kontakt kommer att se ut 

–  vilken tystnadsplikt/anmälningsplikt du har 

–  föräldrars sjukdom 

 

•  Enkel utvärdering efter avslutad kontakt 

 

Information 



”Det är väl att berätta om processerna kanske.  
Berätta vad jag har för rättigheter, berätta vad de kan göra.  
Typ såhär allt jag säger nu behöver mina föräldrar få reda  

på det  eller hålls det hemligt bara mellan oss eller?  
Hur information förmedlas kring en själv.” 



Flödesschema genom socialtjänsten 





Termometern 



Frågekortlek 



”Med värme och någon som är trevlig och 
någon som är uppriktigt ärlig så att man 

känner att de jobbar inte  
bara för att jobba utan för att de vill göra 

det.  
Någon som bryr sig helt enkelt.” 

”Att man får den där bekräftelsen att ’jag 
finns här för dig även när du inte är här’, 
liksom. Det har varit väldigt värdefullt för 
mig. Då känner man sig inte lika ensam 

liksom.” 

”Ett stödjande samtal är att man vet att den här personen är här för att 
den hjälper en med ens känslor och grejer. För det är det som är det 

viktigaste. Det är det, alltså ens känslor, som får en att agera så att man 
får ett utredande samtal. Det börjar med stödjande. 



”Från början, alltså kanske under första mötet, att man 
lär känna varandra. Det är inte så att jag vill veta allt som 

händer i ditt liv men så att man känner att man har ett 
band. Såhär att jag vet att jag kan säga vissa saker till 
dig och att du faktiskt kommer att hjälpa mig med det 
och så. Det handlar väldigt mycket om tillit tror jag.” 



Er relation är 
viktigare än du kan 

föreställa dig  



•  Glöm aldrig hur svårt det är för mig 

•  Gör något fast du inte måste, för att du 

bryr dig om mig 

•  Var alltid ärlig  

•  Fråga mig vad jag vill och vad jag 

tänker  

•  Jag vill ha rak och tydlig information 

om vad som händer  

•  Fråga hur jag mår, många gånger! 

•  Sluta aldrig försöka hjälpa mig  

•  Tänk på att du kan vara den enda 

vuxna som jag vågar prata med 

•  Du kan bli den där viktiga personen!   

Några ord på vägen  



		

Kontakta oss gärna! 

Maria Thell 
maria.t@maskrosbarn.org 

076-899 88 58 
 

www.maskrosbarn.org 


