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Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har en för-
älder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten består utav 
två olika ben, vår stödjande verksamhet som innefattar flera typer av stödpro-
gram samt ett omfattande påverkansarbete. Inom påverkansarbetet för vi fram 
ungas perspektiv till myndigheter och beslutsfattare. 

Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat aktivt för att ge de ungdomar vi möter för-
utsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Vi vänder oss till 
ungdomar, 13–19 år, från hela Sverige.

Vår vision är att alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar att växa upp till 
att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. 
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Inledning

2015 var ett år som stack ut. Maskrosbarn fyllde år och vi hade fest. Vi fyllde 10 år 
och vi firade oss själva ordentligt!  

Vi började firandet och året med att i mars släppa vår alldeles egna bok 
”Att få stöd hos Maskrosbarn”. En bok om vårt arbetssätt och vår fantastiska 
organisation. Vi fortsatte med att i oktober ha en stor jubileumsfest tillsammans 
med ungdomar, ledare, samarbetspartners och vänner till organisationen. Det 
var en storslagen kväll med massor av härliga aktiviteter och över 200 personer 
närvarande! 

Men att fylla år ger både ett tillfälle för fest och ett tillfälle att titta tillbaka på 
allt som åstadkommits. Sedan starten 2005 har vi haft 1014 barn och ungdomar 
i stöd. Varav 466 stycken under 2015. Ungdomarna som vi möter i stödverk-
samheten är både hjärta och själ i organisationen och vi som engagerar oss på 
Maskrosbarn gör allt för att ha en positiv påverkan på de barn och ungdomar vi 
möter. Och visst hade vi kunnat stanna där, men, i sin tur påverkar ungdomarna 
ju oss! Vi får ta del av deras erfarenheter, tankar och deras fantastiska förslag till 
förändring, och organisationen arbetar stenhårt för att vi tillsammans ska kunna 
föra fram detta till beslutsfattare och politiker. Vi har sedan starten föreläst för 
120 000 personer, både ungdomar och professionella som möter vår målgrupp.  
Och under 2015 var Maskrosbarn med och påverkade i två stora satsningar. En 
under ledning av Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och 
ungdomsvården. Och en ledd av Kerstin Evelius, nationell samordnare för psy-
kisk hälsa. Två väldigt viktiga områden för vår målgrupp, där vi nu är med och 
för fram ungdomarnas röster!

Att Maskrosbarn kan fortsätta detta viktiga arbete är tack vare våra ungdomar, 
ledare och alla personer som stöttar oss. Under året har vi funderat på hur vi ska 
göra det ännu enklare för särskilt våra ungdomar att påverka hur vi på Maskros-
barn ska arbeta. Ett viktigt led i detta har varit att göra om vårt medlemsregister, 
så att vi ska kunna hålla kontakten med de ungdomar som vill det på ett bättre 
sätt. Vi har också påbörjat ett arbete med att göra det lättare för människor som 
är nyfikna på vår organisation att bli stödmedlemmar och kunna få information 
om vår verksamhet. Tanken med dessa steg är att kunna nå ut till ännu fler, för 
att kunna hjälpa och påverka.  Under året har vi också pratat mycket om mång-
fald. Alla ungdomar vi möter är unika, och det är jätteviktigt att alla människor 
kan känna sig hemma i vår organisation. Därför kommer vi också att fortsätta 
med mångfaldsarbetet under kommande år, för att kunna bli bättre på att in-
kludera alla.     

Under året hann vi även med att förbereda inför det nya kontor som vi nu har 
öppnat i Göteborg! Vi rekryterade två riktiga pärlor som under början av 2016 
startade upp vår lokala stödverksamhet. Nu ser vi mycket framemot att kunna 
möta flera ungdomar i Göteborg och att arbeta med nya engagerade där! 

Elin Hågeby, verksamhetschef 
Julia Mäkitalo Blent, tillförordnad styrelseordförande   
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”Det bästa med Maskrosbarn är gemenskapen. Att man 
släpper fasaden. Men är sig själv så mycket att man till 

slut inte känner sig själv. Framförallt känner man ett otroligt 
hopp. Allting är så jävla bra, men jag skulle nog säga att 

det bästa är tryggheten, gemenskapen och att alltid 
få känna sig bekräftad och älskad.”
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Stödverksamheten 

Maskrosbarns stödverksamhet syftar till att ge ungdomen ett andrum i stun-
den, att få komma iväg ett tag och prioritera sitt eget mående. Ungdomen ska 
även få verktyg för att förstå sin situation och de konsekvenser man kan få av 
att ha en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Rikstäckande program 
Lovläger
Under 2015 var cirka 70 ungdomar på sommarläger hos oss på Maskrosbarn. 
23 av de ungdomarna var helt nya i organisationen och övriga har sedan tidi-
gare varit med oss och gått på läger i många år.

Vi anställde sex nya ledare till lägren och nio nya praktikanter 2015. Totalt 
sett arbetade ca 30 ledare och 12 praktikanter under 2015 i lägerverksam-
heten. Vad som kändes extra kul i lovlägerverksamheten detta år var att just 
kunna välja ut så många nya praktikanter – det är så fint att få ge dem möj-
lighet att engagera sig och arbeta på läger.

Vi hade läger på alla skollov och på sommarlovet hade vi fyra olika läger 
i olika steg – där stegen utgår ifrån hur många läger ungdomen har varit 
på tidigare. Under året har vi implementerat många av de förändringar vi 
utvecklat tidigare år, som att till exempel ha mer strukturerade kunskapspass 
under lägrets gång.

Vi valde också att spendera vår sista sommar uppe på gården i Hälsing-
land. Det var ett vemodigt beslut då Hälsingland har en varm plats i vårt 
hjärta men vi ser framåt och vet att läger är precis lika magiskt var vi än väljer 
att ha det!

Helgläger
Under 2015 har vi haft fortsatt verksamhetsbidrag från Stockholm stad som 
har möjliggjort för fler ungdomar i Stockholm att komma till oss på läger. 
Staden har via sitt bidrag ett antal friplatser och de ungdomar som bor i andra 
kommuner ansöker om en helglägerplats via sin socialtjänst, där vi under 
2015 har utökat samarbetena med ett flertal kommuner vilket är väldigt kul!

2015 genomförde vi sju helgläger och vi har varit runt på olika gårdar i 
Stockholm. Vi har anställt ett flertal ledare i helglägerprogrammet men också 
gett befintliga lovlägerledare möjlighet att arbeta. Helgläger har gett goda re-
sultat och varit väldigt uppskattat av ungdomarna. Många av helglägerungdo-
marna har också en coach vilket har visat sig vara en ypperlig kombo! Många 
av dem hänger också på torsdagsmysen!
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Internetstöd
Under 2015 var chatten öppen fem kvällar i veckan mellan klockan 20–22. 
Under röda dagar och lov som påsk, midsommar, jul och nyår så var chatten 
öppen varje kväll. 11 nya volontärer har anställts i internetstödet. Rutiner 
kring ”akuta situationer” i chatten har uppdaterats och informationen kring 
ungdomens anonymitet har förtydligats. På vår hemsida finns idag en flik ”Vi 
som chattar” för att ungdomarna som vänder sig till oss ska få ett ansikte och 
lite information om den som chattar.

Många ungdomar har också gått igenom samtalsserien Stödperson på 
Skype. Projektet uppdaterade materialet och handledningsbroschyren som 
stödpersonen använder sig av i samtalen. För att marknadsföra projektet så 
spelades en spridningsfilm in. I filmen beskrivs olika känslor som en ungdom 
kan känna när en lever med sjuka föräldrar. Filmen spreds på sociala medier.
 

”Maskrosbarn: Nu Kim ska jag alldeles strax stänga chatten. Men tack 
för att du skrivit ikväll. Du är helt fantastisk och jag skickar massa positiv 

energi och kramar till dig! :) Ta hand om dig så kanske vi hörs en annan kväll. 
Om det känns som att det blir för mycket är det bara att du går in i chatten, 

man kan gå in på hemsidan också och leta rätt på poddar om att ha 
det jobbigt hemma. Det kan också vara skönt att lyssna på 

hur andra tänker och har det! Kraam på dig<3

Kim: Tack för ikväll och tack för tipset. 
Det känns skönt att få prata loss så här. Supertack!”

Barnombud 
Barnombud är en tjänst där vi erbjuder ungdomar stöd i deras kontakt med 
socialtjänsten. Under de år vi har arbetat har det blivit tydligt för oss att just 
kontakten med socialtjänsten är svårt för många ungdomar. De efterfrågar 
stöd för att känna sig mer lyssnade på, våga vara ärliga kring sin situation och 
vilket stöd de vill ha samt för att få information om sina rättigheter. 

Barnombud är uppdelat i två ben; en del för de ungdomar som är med-
lemmar i vår organisation och tar del av vårt övriga stöd och som, när de 
behöver och vill, kan få hjälp av ett barnombud. Den andra delen är våra 
kommunsamarbeten där ungdomar som genom kontakt med socialtjänsten 
får erbjudande om stöd av ett barnombud. 

Under 2015 samarbetade vi med fyra Stockholmskommuner och stads-
delar; Nacka kommun som påbörjade sitt andra år, Tyresö kommun pågick 
under ett år och avslutades hösten 2015, Södermalms stadsdelsförvaltning 
samt Kungsholmens stadsdelsförvaltning som båda påbörjades sommaren 
2015. Under året anställdes ytterligare en socionom, nu på 50%, för att 
stärka upp programmet.

5
kvällar i 
veckan
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Lokal stödverksamhet i Stockholm 
Coachprogrammet 
Coachprogrammet är en insats som vi i samarbete med socialtjänsten erbjuder 
till ungdomar, där Maskrosbarn tillhandahåller stödpersoner, coacher, som 
delar ungdomens erfarenhet och sociala bakgrund. Maskrosbarn ansvarar för 
rekrytering, utbildning och handledning av personal samt att matcha ung-
dom och coach baserat på ungdomens behov. Coachen fungerar som en guide 
och en sammanhållande länk genom de processer som barnet behöver ta sig 
igenom. 

Ungdom och coach ses under minst ett års tid, en gång i veckan. Varannan 
gång är träffarna uppbyggda utifrån olika övningar och varannan gång be-
arbetande samtal utifrån ungdomens behov. Programmet utgår från tydliga 
mål, där kontinuerlig utvärdering säkrar att utveckling sker i linje med de 
mål som satts upp.

Coachprogrammet har nu funnits i tre år och totalt 43 ungdomar har tes-
tat programmet. Fokus för coachprogrammet det här året har varit att knyta 
fler samarbeten för att fler ungdomar ska få möjlighet att få en coach som är 
utbildad i Maskrosbarns metod. Under 2015 tillkom fem nya kommuner; 
Älvsjö, Ekerö, Hässelby, Bromma och Järfälla. 

2015 var också året då ytterligare en socionom anställdes på 50 procent för 
att driva projektet framåt. 

Andra fokusområden har varit att se över materialet, hur strukturen ska se 
ut för att coacherna på bästa sätt ska kunna individanpassa samtalen utifrån 
ungdomens behov men att det fortfarande genomsyras av organisationens mål.

43 
ungdomar

76%

69%
66%

79%
81%

74%
76%

84%85%

73%
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Kunskap Identitet Relationer Framtid

Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 Mätning 4

Resultat för coachprogrammet (samtliga)

Utveckling per målområde

Not: Resultaten baseras på svar från samtliga ungdomar som gjort minst två mätningar; 21 ung-
domar har gjort mätning 1–2, 14 har genomfört mätning 3 och 6 ungdomar har genomfört alla 4 
mätningar per 2015–11–23. 
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Torsdagar@Maskrosbarn
Under 2015 hade vi 42 stycken torsdagsmys i Stockholm. Ibland är vi på 
kontoret och ibland träffas vi ute på stan. Vi var mellan 10–25 ungdomar vid 
varje tillfälle.

Vi har bland annat bowlat, fått besök av OLW och Johanna Toftby, varit 
på Gröna Lund, haft myskvällar med massage, tända ljus, film och pyssel. Vi 
har självklart firat alla högtider tillsammans.

Vi har dessutom ätit SÅ mycket god mat! För att bara nämna några: Tacos, 
pizza, pastasallader. Och självklart massor av kakor och chips från Orkla.
 

 ”När jag kommer hit, varje torsdag, 
så samlar jag energi till resten av veckan.” 

”Här kan jag slappna av, vara mig själv, ha jätteroligt och 
samtidigt prata om saker som jag inte kan prata med någon 

annan om. Det finns som en osynlig förståelse över allt.”

Stödsamtal 
De individuella samtalen Maskrosbarn erbjuder är för ungdomar mellan 13 
och 18 år, i Stockholmsområdet. Ungdomarna får stöd under fem samtal. 
Syftet utöver att vara en vuxen som lyssnar och stöttar utifrån Maskrosbarns 
metod, är att hjälpa till att slussa vidare/ta kontakt med annat professionellt 
stöd eller hitta andra aktiviteter hos oss som passar. 

Under 2015 har nio ungdomar varit på samtal som deras först på Mask-
rosbarn.

Utbildning, metod och kompetensutveckling inom stödverksamheten
Under 2015 kände vi ett behov av att formalisera ansvaret kring de olika ut-
bildningarna vi årligen håller i internt samt att se över metod och kompetens-
utvecklingen. Det är superviktigt för oss att vi håller en jämn kvalitet och nivå 
i våra utbildningar och att alla som går vår grundutbildning lär sig samma 
saker. Vidare var det viktigt för oss att se över möjligheterna till kompetens-
utveckling hos våra engagerade och se hur vi kan göra den ännu bättre. Detta 
ledde till att vi utformade en tjänst på 20% för detta och under 2015 såg vi 
över allt vårt utbildningsmaterial och utvecklade det. Utvecklingsarbetet med 
detta kommer att fortsätta vidare in i 2016. 

42 
torsdagsmys





Maskrosbarn 10 år!

Den 16 oktober anordnade organisationen en tillställning för att uppmärksam-
ma och fira att vi fyllde tio år som organisation. Festen ägde rum i en gammal 
fabrikslokal i Nacka och var uppdelad i två delar; först en del enkom för med-
lemmar och sedan en del där även vänner till organisationen bjöds in. Under den 
första delen visades bilder och filmer från åren som gått och flera ceremonier 
hölls. Under del två bjöds det på buffé, snacks och ett program från scen med 
både tal, ungdomsframträdanden, gästartister och mer. Totalt kom över 200 
gäster som tillsammans skapade en magisk kväll som vi sent ska glömma.

Inför och under festen bidrog ett stort antal personer och företag. Utan dessa 
hade festen aldrig blivit så bra och vi vill rikta ett särskilt tack till:
• Alla medlemmar
• Adam Tensta
• Johan & Nyström
• LOKA
• Orkla Confectionery & Snacks
• Piren Evenemang
• Rentevent
• Westers
• ÖoB

Vår egna bok

I mitten av mars hade vi en releasefest för boken ”Att få stöd hos Maskrosbarn”, 
skriven av Stina Michelson. Boken beskriver bland annat Maskrosbarns metod 
och är tänkt att fungera som ett inspirations- och utbildningsmaterial för de som 
ska arbeta inom organisationen eller för de som vill lära sig mer om oss.





”De bekymmer som kommer imorgon de 
kommer imorgon och jag kommer att fixa dem. 

Och fixar jag dem inte så vet jag vart jag 
ska vända mig för att få hjälp.”



VERKSAMHETSÅRET

PÅVERKAN
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Påverkansarbete

Maskrosbarn bedriver ett viktigt påverkansarbete och arbetar aktivt med att 
föra fram ungdomarnas röst och erfarenheter till beslutsfattare och media. 
Vi är också med för att förändra lagstiftning och regelverk som påverkar hur 
samhället möter upp vår målgrupps behov. 

Pimp My Soc
Pimp My Soc är ett samlingsnamn för alla samarbeten med kommuner som 
på olika sätt syftar till att öka ungas delaktighet på socialtjänsten. Under 
2015 har vi arbetat med detta på flera olika sätt. 

Delaktighetsworkshops
Under 2015 höll vi två workshops med fokus på ungas delaktighet. En i 
socialtjänsten i Kristianstad i april och en för socialtjänsten i Kungsholmen 
i juni. Det är en workshop där vi genom föreläsning och övningar synliggör 
hur en kan göra barn och unga delaktiga under hela processen på socialtjäns-
ten, från att en inte ens vet om vad socialtjänsten är tills att en går igenom en 
utredning och kanske får någon form av insats. 

Ungdomsanpassade broschyrer till Nyköpings landsting 
Tillsammans med en grupp av ungdomar tog vi fram broschyrer om fem 
olika psykiatriska diagnoser. Broschyrerna används nu inom landstinget i 
Nyköping och ges till ungdomar vars föräldrar vårdas för någon form av 
psykisk ohälsa. 

Ungdomsanpassad hemsida i Tyresö
Vi såg över innehållet på en hemsida som Tyresö kommun använder sig av för 
att informera ungdomar om vilken typ av stöd det finns att få i kommunen. 

Pimp i Farsta 
Under våren var två av våra ledare och en ungdom på socialtjänsten i Farsta 
och förbättrade den fysiska miljön utifrån ungdomars önskningar om hur 
miljön ska vara för att ett möte ska bli så bra som möjligt. Temat i Farsta var 
tropisk regnskog.  

Pimp i Kristinehamn 
Under hösten var två ledare tillsammans med en ungdom på socialtjänsten i 
Kristinehamn och förbättrade den fysiska miljön i ett av deras samtalsrum. 
Temat denna gång var ”zen garden”.  
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Kungsholmen
Sedan sommaren 2015 har vi ett samarbete med Kungsholmens stadsdelsför-
valtning där fokus har varit ungdomars delaktighet på olika nivåer. Utöver 
workshopen i början av sommaren och barnombud, som båda är en del av 
samarbetet, har vi även gjort skolföreläsningar samt anonyma utvärderingar. 
Skolföreläsningarna har vi gjort tillsammans med socialtjänsten där vi föreläst 
för de kommunala grundskolorna för att informera eleverna om Maskrosbarn 
och om hur socialtjänsten fungerar. Vi har även spenderat mycket tid på en av 
skolorna för att vara synliga inför elever som kan komma att behöva stöd av 
ett barnombud. Den anonyma enkäten är ett sätt för ungdomar att tycka till 
om sin kontakt med socialtjänsten, ett resultat som vi ska återkoppla nu i vår.

”Det är också mycket snyggt när MB är ute och informerar på 
skolorna tillsammans med oss! Min personal har då gjort saker som de aldrig 
gjort förut och det är superbra. Samarbetet har därför gjort att min personal 

också har växt som personer och pushats att göra nya saker. Vi vågar 
också se mer kritiskt på oss själva och vår verksamhet vilket är bra. 

Min personal tar inte allt missnöje som kritik längre.” 

Enhetschef barn – och ungdomsenheten kommun i Stockholm 

Direktpåverkan
Allt arbete Maskrosbarn gör där vi direkt kan vara med och påverka; när vi är 
med i expertråd, har referensgrupper eller är med och deltar i olika satsningar 
har vi samlat under rubriken Direktpåverkan. 

Under 2015 fick vi vara med på flera olika fronter och på så sätt se till att 
ungdomarnas perspektiv blev synligt. Nedan listas de forum där vi var med 
och påverkade. 

Nationell samordnare för psykisk hälsa
Regeringen utsåg en samordnare för att se över den psykiska hälsan i Sverige, 
Kerstin Evelius. Detta för att se vad som fungerar och vad som behöver för-
bättras. Vi deltog på möte på socialdepartementet för att diskutera utma-
ningar och möjligheter inom den psykiska ohälsan bland unga. Vi var även 
med på ett internat för att tillsammans med andra yrkesverksamma diskutera 
och arbeta med den framtida inriktningen på området psykisk hälsa 

Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården 
Regeringen utsåg även en samordnare för den sociala barn- och ungdoms-
vården, Cecilia Grefve. Vi har deltagit i enskilda möten med henne för att 
framföra ungdomars tankar kring det. Vi deltog även i en nationell dialog 
tillsammans med flera andra aktörer inom området. Vi har ett fortsatt nära 
samarbete med Cecilia. 



Cecilia Grefve, nationell samordnare 
för den sociala barn- och ungdomsvården.
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1/7 2017 
nya LVU

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) 
Under hösten deltog vi i tre workshops som NSPH hade kring hur vi kan öka 
barns och ungas delaktighet och bemötande vid insatser från socialtjänsten, 
inom psykiatrisk vård samt inom skolan. 

Socialstyrelsen – Familjehem mm 
Vi deltog i samverkansmöten kring ett regeringsuppdrag som socialstyrelsen 
har om nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem mm för 
barn och unga.  

Socialstyrelsen – mognadsbedömning inför delaktighet 
Vi var med i samverkan kring att socialstyrelsen tog fram ett kunskapsstöd 
för att bedöma barns mognad inom socialtjänst, sjukvård och tandvård. 
Under 2015 var vi remissinstans för två uppdrag. 

Etik i socialt arbete – etisk kod för socialarbetare 
Avsändare var Akademikerförbundet SSR och det är ett dokument som är 
tänkt att ligga till grund för etiken för socialsekreterare i deras arbete. Vi 
yttrade oss kring bristen av ett barnperspektiv i texten. 

Ny LVU-lagstiftning (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Den nya LVU ska börja gälla 1 juli 2017. Vi skickade in ett svar på de förslag 
till förändring som fanns. Överlag var det positiva förändringar som går i 
linje med att stärka barns rättigheter. 

Under Almedalen hade vi ett eget seminarium och deltog i fyra andra med 
Socialstyrelsen, Allmänna barnhuset, Humana samt Barnombudsmannen.  
Vårt seminarium utgick från de 10 olika värdeord som finns i vår bok ”Att få 
stöd hos Maskrosbarn” och utifrån vilka vi under våren skrev tio olika texter.

”Kompis – jag är bara en påse med pengar” 
Intervjustudie om ungdomars upplevelse av socialtjänstens insatser
Med stöd från Allmänna Arvsfonden har vi under 2015 drivit projektet 
”Kompis – jag är bara en påse med pengar” genom intervjuer med 103 ung-
domar om deras upplevelser av insatser ifrån socialtjänsten. Intervjuerna ge-
nomfördes med enkäter, djupintervjuer, fokusgrupper och referensgrupper. 
Intervjuerna fokuserade på insatserna kontaktperson, familjebehandling, 
kontaktfamilj, familjehem och jourhem. Ungdomarna bor i hela Sverige och 
är mellan 14 och 19 år gamla. Intervjuerna sammanställdes till en rapport 
med samma namn, som under 2016 kommer att spridas genom föreläsning-
ar och praktiskt arbete på socialkontor runt om i landet. Inom projektet har 
ungdomarna deltagit på olika sätt genom intervjuer, fotografering, story-

ungdomar
103



27

Påverkansarbete 1 Maskrosbarn

telling-filmer och genom olika kreativa övningar. Ungdomarna i rapporten 
lyfter fram flera allvarliga brister inom den sociala barn och ungdomsvården 
där förändringar behöver göras snarast. Några av dem är; 

• Ungdomar måste få större förutsättningar till att kunna vara ärliga med 
 sin socialtjänst.
• Socialtjänsten måste erbjuda flera olika insatser, som täcker olika behov  
 hos ungdomarna.
• Ungdomar behöver mer känslomässigt stöd när de är placerade.
• Familjehem och jourhemsföräldrar behöver mer kunskap kring hur 
 ungdomarna i målgruppen mår.

Föreläsningar
Vi höll sammanlagt i 70 föreläsningar för både elever och vuxna 2015. Vi 
nådde ut till ungefär 3035 högstadie- och gymnasieelever genom våra elev-
föreläsningar. Det är en stor ökning från året innan. Därtill har vuxna som 
möter barn och ungdomar i sitt arbete kunnat lyssna till någon, eller flera, 
utav våra föreläsningar som under 2015 var ”Hur det är att växa upp i en 
familj med missbruk och/eller psykisk sjukdom”, ”Barn som utsätts för brott 
i familjen, ”Frågar man inget – Får man inget veta” och ”Utbildning för 
skolpersonal”. 

70
föreläsningar

2016 startar vi en lokal verksamhet i Göteborg. 
Vi  bjöd därför intill en konferensen där många nyfikna 

gäster deltog och  hälsade oss välkomna till staden.



En utav de tre smakerna som OLW tog fram 
i en limited edition-kampanj där  information 

om Maskrosbarn fanns med på påsarna.

Johan & Nyström och Salong betong skapade 
kaffe och kafékonceptet Tro, Hopp & Kaffe, där 

en del av intäkterna går till Maskrosbarn.

Petter Menning
Som idrottsman vet jag att det är viktigt att 
arbeta tillsammans med andra för att nå 
sina mål, och därför tycker jag det ska bli 
superkul att arbeta med Maskrosbarn. Jag 
är själv ett maskrosbarn som hittade min 
plats i idrotten och jag är övertygad om att vi 
kommer kunna göra bra saker tillsammans! 
Ingenting är omöjligt för oss!”

Jonas Hallberg
”Det känns fantastiskt kul att vara en av 
Maskrosbarns ambassadörer. Med min egen 
uppväxt i bagaget hoppas och tror jag att jag 
kan inspirera fler maskrosbarn och hjälpa 
organisationen att föra fram sitt viktiga bud-
skap. Jag känner mig stolt över uppdraget 
och ser fram emot gemensamma aktiviteter. 
Till alla maskrosbarn, glöm ALDRIG bort – 
Vi är BÄST!! Kramar Jonas xxxxx”

Peter Jöback
”Jag är otroligt glad och stolt över att ha fått 
möjligheten att hjälpa denna viktiga organi-
sation som dess ambassadör. Jag är själv ett 
maskrosbarn så för mig känns det rätt och 
viktigt att göra det jag kan för barns rätt att 
få vara barn. Från ett maskrosbarn till er an-
dra – tillsammans kan vi förändra och bli 
starka!”
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Maskrosbarn i media 
2015 arbetade vi aktivt med att påverka allmänheten, offentlig sektor, politi-
ker och beslutsfattare genom att på olika sätt lyfta målgruppens erfarenheter, 
berättelser och önskemål om förbättring. Förutom att själva skriva bland 
annat blogg- och debattinlägg så har vi även blivit kontaktade av media för 
att medverka på olika sätt. Under året har vi exempelvis synts i TV4 Nyhets-
morgon, Sveriges Radio P1, SVT, Omtanke, Metro, Sydsvenskan och GP.

Maskrosbarnpodden
Under hösten lanserade vi vår egen podcast – Maskrosbarnpodden! Denise 
och Jessika är båda ansvariga och programledare för podcasten som ämnar 
till att sprida kunskap, erfarenheter och inspiration, främst till ungdomar i 
målgruppen, men även till övriga.

Ambassadörer
I slutet av året lanserade vi det ambassadörsprogram som vi har scoutat och 
planerat för i flera år. Syftet med programmet är att hitta personer som vi 
tycker är bra förebilder, som kan inspirera och hjälpa oss att nå ut till fler ur 
målgruppen. Ambassadörerna identifierar sig själva som maskrosbarn, lyfter 
organisationen i intervjuer och andra sammanhang, samt hjälper oss att sprida 
våra viktiga frågor i bland annat sociala medier. Ambassadörerna är Peter 
Jöback, Jonas Hallberg och Petter Menning.

Stöd från företag
2015 var ett bra år på företagssidan där vi förlängde avtal med befintliga 
stödpartners samt tecknade nya avtal med ett antal nya företagsvänner. Un-
der året genomförde vi ett flertal återrapporteringar, work shops och aktivi-
teter tillsammans med våra stödpartners, för att ge tillbaka och stärka rela-
tionerna. De större aktiviteterna under året var volontärhelg i Hälsingland, 
sommarlunch på Hilton samt julmingel med julklappsinslagning. 

Under året gjorde vi även två satsningar på att nå ut med information om 
organisationen till allmänheten, i samverkan med våra stödpartners. OLW 
(Orkla Confetionery & Snacks Sverige) tog fram och saluförde tre chips-
smaker i en limited edition-kampanj där information om Maskrosbarn dels 
fanns med på påsarna samt på tillhörande kampanjtryckmaterial i butik. 
Chipspåsarna såldes bland annat på Coop och i ICA-affärer runt om i hela 
landet. 

Johan & Nyström och Salong Betong skapade tillsammans kaffe- och kafé-
konceptet Tro, Hopp & Kaffe (THK), där en del av intäkterna går till Mask-
rosbarn. Information om organisationen finns även här på påsarna samt i 
caféerna. THK-projektet fortgår även 2016.
   

Synts i 
Sydsvenskan, DN, 
Metro, TV4, Sveriges 
Radio, lokaltidningar 
med mera.



Vi är väldigt stolta över att vi 2015 
lanserade vår egen podcast – Maskrosbarnpodden! 

Här är Jessika och Denise som är programledare för podcasten.

Några av våra fina stödpartners 
på sommarlunchen på Hilton.
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Stort tack till er och övriga som stöttat vår verksamhet under 2015.

Inget skulle vara möjligt utan er...

• Allba Stiftelsen
• Allmänna Arvsfonden
• Ann-Sofie Mattson familjestiftelse
• Backastad Omsorg AB
• BBQ & Chili
• CaMa Service Flytt & Städ
• Carolines Kök
• Chelha stiftelsen
• Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse
• Flippin’ Burgers
• Hertz
• Hilton
• Ikano Försäkringar
• Inkludera Invest
• Jane och Dan Olssons stiftelse
• Johan & Nyström
• Johnson & Johnson 
 Consumer Nordic
• Kronprinsessan Margaretas 
 minnesfond
• Kungliga sällskapet Pro Patria
• LOKA
• Lynx Asset Management
• Marcus och Amalia Wallenbergs
 stiftelse
• Martin & Servera
• Mats Kleberg stiftelse
• Mynewsdesk
• Nordier Property Advisors
• Orkla Confectionery & Snacks   
 Sverige
• Oscar Hirch Stiftelse

• Oscar och Maria Ekmans stiftelse
• Parks & Resorts Scandinavia
• Petrus och Augusta Hedlunds   
 stiftelse
• Parks and Resorts Scandinavia
• Polar Seafood
• Projektgaranti
• Radisson Blu Waterfront Hotel
• Reebok
• Ricoh Sverige AB
• Salesforce
• Salong Betong
• Skandia idéer för livet
• Socialstyrelsen
• Solstickefonden
• Stiftelsen EMQ
• Stockholms fjällkolloniföreningen
• Stockholms stad
• Strömma
• Taco Bar
• TiFood
• Tingstad
• Tre Vänner
• Triggerfish
• Tshirt.se
• Unilever
• Vasakronan
• Vilhelm och Martina Lundgrens   
 stiftelse
• World Childhood Foundation
• Åhlén stiftelsen
• Ö&B




























