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Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket 
alkohol. De flesta kommer att klara sig bra men de barn som får hjälp 
och stöd har större förutsättningar att må bra och växa upp till friska och 
starka vuxna. Syftet med kampanjen Spela Roll! är att sprida kunskap 
om hur vuxnas alkoholkonsumtion kan påverka barn negativt. Målet är 
att vuxna ska bli bättre på att uppmärksamma och förstå barnens  
situation samt hur de kan gå till väga för att agera för barnens bästa.

Kampanjen pågår under en årlig uppmärksamhetsvecka som infaller runt alla hjärtans 
dag, 11-17 februari 2019. Under uppmärksamhetsveckan anordnas regionala och lokala 
aktiviteter runt om i landet. Det är allt ifrån länsstyrelser och kommuner till organisationer 
och föreningar som anordnar aktiviteter. Aktiviteterna rapporteras in till ett gemensamt 
kalendarium på duspelarroll.se. Kampanjaktiviteter kan ske i stort och smått. Exempel kan 
vara sådant som informationsinslag vid arbetsplatsträffar, utställningar, seminarier, teater-
föreställningar, filmvisningar eller öppet hus.

SAMVERKAN SPELAR ROLL! 
Kampanjen för 2019 har valt att särskilt lyfta fram familjecentralen som exempel på en 
samverkansform. Familjecentralen är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar 
som samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och lämpliga delar av social-
tjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler besök gärna 
hemsidan familjecentraler.se

Samverkan kan stärkas i förhållande till olika externa aktörer likväl som internt mellan 
exempelvis barn- och vuxenenheter inom socialtjänsten. Olika yrkesgrupper kan tjäna på 
att ha återkommande dialoger exempelvis i syfte att upptäcka barn och familjer som kan 
behöva stöd. När flera yrkeskompetenser möts utifrån sina olikheter kan synergieffekter 
uppstå då den gemensamma kompetensen breddas och man åstadkommer samsyn kring 
olika frågor. Detta kan bland annat stärka motivation och möjlighet att hantera svåra frågor 
som exempelvis föräldrars alkoholvanor. För barn och familjer är det viktigt att få rätt  
insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn kring barnets situation och behov.

GÖR SOM MÅNGA ANDRA, VAR MED OCH SPELA ROLL 2019!

KAMPANJEN SPELA ROLL ARRANGERAS AV: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Junis, Hela människan, Blå bandet, Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och Stiftelsen Trygga Barnen.

2019 års kampanj fokuserar på de minsta barnen och lyfter 
vikten av god samverkan. Runt varje familj finns en stor mängd 
verksamheter och samhällsaktörer och alla – inte minst barnen - 
tjänar på att skapa förutsättningar för god samverkan.


