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Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamföräldrar, och deras barn. Vi samlar och stärker 
ensamföräldern och synliggör ensamförälderskapet genom politiskt påverkansarbete och opinionsbildning. Vi erbjuder 
meningsfulla verksamheter för våra medlemmar genom våra lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige.

LEDARE LEDARE

Makalösa Föräldrar behövs –  
för alla grupper av ensamföräldrar!
av generalsekreterare Sophia Lövgren
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Det är en politiskt intensiv period vi lever 
i. Många politiskt viktiga diskussioner 
och beslut sker (delat barnbidrag, 
Barnkonventionens tillämpning, 
vårdnadslagens översyn). Oavsett om du 
är partipolitiskt intresserad eller ej, så är 
du medvetet eller omedvetet politisk. Allt 
vi gör är politik, från det att vi vaknar och 
äter frukost tills att vi somnar på natten. 

Alla våra val, alla våra 
livsvillkor och alla våra 
kontexter har formats av 
och påverkats av politiska 
beslut, politiska icke-beslut, 
politisk styrning och politiska 
strategier.

 Detta är naturligtvis som mest tydligt 
om du inte är ekonomiskt oberoende, 
frisk och helt självständig. Vi andra, 
”vanliga”, människor påverkas av vilken 
förskola/skola vårt barn går i (och om 
det är en kommunal skola eller friskola, 
och i så fall om det är en vinstdriven 
verksamhet). Vi påverkas också av om 
det finns endast en närbutik i närheten 
med rätt dyra produkter, eller ett stort 
centrum med flera större matbutiker. 
Vi påverkas också om vårdcentralen vi 
tillhör har ett ständigt ombyte av läkare, 
där alla tycks springa runt, eller om det är 
en vårdcentral där vi faktiskt vågar vara 
sjuka. 

Därför är valåret 2014 en väldigt 
viktig period. Detta alldeles oavsett vilket 
parti du röstar på. Vad du än prioriterar, 
och därmed väljer att rösta på i valet i 

september, så är det trots allt politiska 
skillnader mellan de olika blocken. Så 
har det inte alltid varit, eller så har det 
i alla fall inte presenterats att vara. Men 
om vi ser till ensamföräldrapolitik, och 
familjepolitik i allmänhet, så är det 
inte särskilt kontroversiellt att säga att 
det finns stora skillnader. För att ge ett 
enkelt exempel: en del politiska partier 
vill kraftigt höja underhållsstödet medan 
andra politiska partier vill (åtminstone 
med tiden) avskaffa stödet. Det är 
inte särskilt ”liknande åsikter”, utan 
tvärtom i allra högsta grad särskiljande. 
Vad du som läsare tycker är viktigt att 
prioritera är förstås upp till dig. Makalösa 
Föräldrars budskap är att det är viktigt 
att underhållsstödet höjs, så länge som 
vi lever med den verklighet som finns 
idag. Önskvärt är naturligtvis att båda 
föräldrar (när båda föräldrar finns) kan 
och vill försörja sitt barn – och samverka, 
men när det inte är verklighet så måste 
det finnas ett värdigt stöd för barnet. 

Det betyder dock inte att Makalösa 
Föräldrar som organisation har någon 
åsikt om vad medlemmarna röstar på. 
Det finns (naturligtvis) medlemmar 
med hög inkomst och medlemmar med 
låg inkomst, på samma sätt som det 
finns medlemmar som röstar blått och 
medlemmar som röstar rött. Makalösa 
Föräldrar som organisation måste – ska – 
se till hela gruppen ensamföräldrars bästa, 
och utifrån ”det generella bästa” dra 
någon form av slutsats vad gäller rimlig 
åsikt, som kan antas främja majoriteten. 
Det som främjar majoriteten, främjar 
naturligtvis inte alla. Det är en omöjlighet. 

Men Makalösa Föräldrars styrka är att 
i varje given situation kunna fixera ett 
logiskt ”median-värde” och utgå därifrån. 
Det innebär att det finns andra områden, 
som kan gynna andra grupperingar, än de 
grupper som kan anses vara gynnade när 
vi pratar om det höjda underhållsstödet. 

Ett sådant konkret exempel är 
möjligheten till flexibelt arbetsliv, och 
då t.ex. möjligheten att kunna arbeta 
hemma. Att arbeta hemma kan absolut 
inte sägas vara en åsikt som gynnar alla 
grupper av ensamföräldrar (lika lite som 
höjt underhållsstöd gynnar alla grupper 
av ensamföräldrar). Det gynnar först 
och främst de som har ett arbete, förstås, 
men sedan uteslutande de som har en 
rimlig chans att kunna arbeta hemma. 
En undersköterska kan t.ex. aldrig arbeta 
hemma, vågar jag påstå. Troligtvis inte 
heller en förskolepersonal. Det handlar 
alltså om vissa yrken, där detta är möjligt. 
Men eftersom Makalösa Föräldrar ser 
många värden i att någon gång kunna 
arbeta hemma (det kan minska på stressen 
om ett barn tillfälligtvis är mycket sjukt, 
det finns miljövänliga fördelar med 
det alternativet och det kan främja ett 
ensamföräldraskap), så har organisationen 
valt att (när det är aktuellt) visa sitt stöd 
för detta alternativ.

På detta sätt finns det alltså många, 
många olika situationer, där det finns 
”särskilda hänsynstaganden” att fatta 
när det gäller en ensamförälder, och där 
Makalösa Föräldrar därför vill vara med 
och visa sitt stöd på olika sätt. Det är då 
synd att det finns medlemmar som påstår 
att organisationen inte är till för alla. 

Organisationen är mer 
än till för alla! Jag vågar 
påstå att Makalösa 
Föräldrar som ingen annan 
föräldraorganisation lyckas 
se alla olika grupper av 
ensamföräldrar! 

Det räcker att sammanfatta det 
politiska påverkansarbete som skett, 
och se de frågor vi stridit för. Men, och 
detta är viktigt, organisationen kan 
naturligtvis inte i varje fråga strida för 
alla grupper samtidigt. Det är ju en 
omöjlig kullerbytta ingen kan göra. För 
varje fråga behöver vi metodiskt förstå 
konsekvenser det kan medföra för alla 
olika grupper av ensamföräldrar, och 
utifrån dessa konsekvenser dels fatta 
ett rimligt ”median-beslut” om vad det 
troligtvis kan innebära för merparten 
av ensamföräldrar och dels fatta ett 
solidariskt beslut om vad det troligtvis 
kan innebära för den mest utsatta 
gruppen av ensamföräldrar. 

Vi är en intresseorganisation, 
utifrån demokratiska värderingar, 
och om vi frånsäger oss solidariska 
ställningstaganden, för att t.ex. vissa 
medlemmar inte ska bli ilskna för att 
just deras behov syns mest, så är vi inte 
värdiga namnet Makalösa Föräldrar. En 
kedja är inte starkare än dess svagaste 
länk. Självfallet måste vi först se till de 
mest utsatta grupperna, ekonomiskt 
och socialt, och fatta beslut hur vi ska 
agera i ”deras” fråga, och därefter även 
se till ”median-gruppen”. Och, om det 
är möjligt, gärna också tillgodose andra 

subgrupper. Bra exempel på detta är 
underhållsstöd och flexibelt arbetsliv. 

Ett annat bra exempel är frågan 
om delat barnbidrag. En mycket 
rimlig och bra lösning, för merparten 
av ensamföräldrarna. Men för en 
liten grupp ensamföräldrar är det en 
dålig lösning, som riskerar att få det 
ekonomiskt svårare på grund av denna 
nya lösning, vilket deras barn kommer 
att förlora på. Det är framför allt gruppen 
”anhöriginvandrade” kvinnor samt de 
s.k. ”import-fruarna” (avskyvärt ord, 
som inte är mitt). Det är alltså kvinnor 
som just nu lever i våldsutsatta relationer, 
och som är rädda och 
inte kommer 
att protestera 
mot ett delat 
barnbidrag, 
men som 
därmed 
kommer 

tvingas klara sig på halva barnbidraget. 
Det är en mycket liten grupp 
ensamföräldrar, varav jag mött några få. 
Men de finns. (Minst 100.000 kvinnor 
tros vara offer i en våldsrelation varje 
år. Ca en av tio barn har upplevt våld 
hemma. Ca en av tio barn, som har rätt 
till underhållsstöd, får det inte (för att 
boföräldern inte vågar kräva det). Och 
ett stort problem är att utredningen, 
som låg till grund för beslutet, inte en 
enda gång nämnde denna utsatta grupp. 
Fastän delat barnbidrag är en bra grund 
för ett jämställt föräldraskap, är det 
viktigt att föra fram att det finns en grupp 
ensamföräldrar, som är osynliggjorda. 
Det är Makalösa Föräldrars skyldighet 
att peka på brister i vårt välfärdssamhälle. 
Det handlar inte om ett ställningstagande 
”för kvinnor”. Det handlar om ett 
ställningstagande för våra barn.

Slutligen, i denna tidskrift kan ni läsa 
vårt specialtema om valåret 2014 och om 
den bok som är i färd med att publiceras, 
om ekonomiskt våld. Ni kan också läsa 
om våra events i Almedalen och på 
Nordiskt Forum. Jag hoppas vi syns där, 
eller på årsmötet i Lund!

Generalsekreterare &  
fil dr Sophia Lövgren

Följ gärna vårt senaste nytt:  
http://www.makalosa.org/

medlem/aktuellt/

Alternativt 
anmäl dig 

till vårt 
nyhetsbrev:  

nyhetsbrev@
makalosa.org
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Management för  
hållbar utveckling  
och personligt ledarskap
Vem är du?
Josefin Lassbo, 40, i grund och botten 
modedesigner, som ägnat mig åt 
kreativt arbete, hållbar utveckling och 
entreprenörskap i mitt företag Reflective 
Circle International under 15 år. Privat 
är jag mamma, dotter, syster, väninna, 
flickvän, kollega, sökare, visionär, 
filantrop och konstnärssjäl.

Berätta om din bok 
Management för hållbar 
utveckling och personligt 
ledarskap!
Bokens texter är baserade på anteckningar, 
reflektioner och dagbokstexter jag skrivit 
under en tioårs period. Resultatet är en 
utvecklingsmetod: Den Reflekterande 
Cirkeln, som för dig som läsare igenom 
en process av att återknyta till just Din 

livsuppgift – såväl i ditt 
livsarbete som i ditt 
professionella arbete. 
Att skapa en större 
samklang däremellan 
ger dig riktning 
och mening, större 
livsglädje och mer av 
det som är värdefullt 
för just dig. Då kan 
du också tillföra värde 
till vår gemensamma 
framtid på ett mer 
framgångsrikt sätt!

Andra upplagan 
släpptes i September 
2013 på egna förlaget 
Reflective Circle 
Publishing.

Boken i sig själv är ett 
levande exempel på dess 
innehåll;

När jag äntligen 
slutfört manuset 
– tagit det igenom 
provläsarkvarnen, 
formgivning och 
ett oändligt antal 

justeringar – och skulle trycka den, var 
ambitionen att den skulle bli så vacker som 
det bara var möjligt. Lycklig beslutade jag 
att trycka den på ekologiskt jutepapper, 
tillverkat för hand av kvinnorna i ett litet 
kooperativ i Bangladesh, bunden med 
tråd av en liten producent i Dhaka. Det 
tog tid. Jag väntade och väntade och såg 
boken framför mig; hur fin och speciell 
den skulle bli. En vacker dag anlände 
transportbolaget till min dörr med 
fyra lådor från Bangladesh. Mitt hjärta 
bultade, handen som skar upp tejpen 
darrade av upphetsning. Jag öppnade 
lådan och tog upp den första boken – 
min allra första egna bok – och bröt ihop 
fullständigt…det var den fulaste bok jag 
någonsin sett! Trycket var taffligt, färgerna 
bleka, formatet hoptryckt så att porträttet 
av mig på framsidan såg ut som en 
oigenkännlig köttbulle…den gick inte att 
älska. Pengarna var förbrukade. Jag grät i 
två dagar och planerade att elda upp allt 
i ett bokbål. Sen fick jag idén att istället 
publicera boken, kapitel för kapitel på 
en blogg jag hade tillgång till. Beslutade 
mig för att söka stipendium för nytryck. 
Ett av de stycken jag publicerade på nätet 
lästes av en kvinna, som hörde av sig och 
sa att vi bara måste ses. Det gjorde vi och 
fann i varandra en själsfrände och vän 
för livet. Dessutom beslutade vi oss för 
att gemensamt jobba för att introducera 
den miljövänliga jutefibern på den 
svenska marknaden, ett meningsfullt och 
värdeskapande tvärfackligt arbete. Pengar 
till nytryck fick jag av Mäster Eckhart 
Sällskapets årliga författarstipendium 

-vars ledamot Stefan Holmberg blivit en 
god vän och mentor -med motiveringen:

”Enklare kan det inte sägas” 
eller som Stiftaren -framlidne 
professorn i religionsfilosofi 
i Uppsala- Hans Hof skulle 
kanske sagt citerande Sokrates 
från Apollon-templet i Delfi: 
Gnothi seauton eller ”Känn 
dig själv”

Hade den första boken inte blivit så 
ful, hade jag aldrig varit där jag är nu! 
En stor lycka förklädd till en olycka. Och 
vem är förresten jag att döma att boken 
är ful? Den blev inte som jag tänkt mig, 
men den är fortfarande gjord med mycket 
kärlek på handgjort ekologiskt jutepapper 
– en del av min framtid. Kanske är det 
den största skönheten? Frågan är hur den 
känns i din hand? Kan du förlåta icke-
perfektionen och ta in innehållet? Nu 
har jag båda versionerna och brukar låta 
läsaren själv bestämma vilken version de 
vill ha: den fina som ser ut som en ”riktig” 
bok skall se ut, eller den fula som är tryckt 
på jutepapper.

Vi är mer lika än olika och de flesta av 
oss har samma behov och längtan. Min 
förhoppning är att boken skall inspirera 
och guida läsaren att närma sig sin egen 
sanning: om du (tillfälligt) glömt hur den 
ser ut, kan bokens övningar hjälpa dig att 
minnas!

Vad vill du ge dina läsare?
Jag vill förmedla att ”Framgång” och 
”värde” har ett mycket rikare register än 
vad vi vanligtvis matas med. Detta gäller 
lika mycket för organisationer i en hållbar 
utveckling, som individer i personig 
utveckling.

Varje individ bär förmågan att designa 
sitt Själv. Min bok kan hjälpa läsaren 
att se sina erfarenheter i ett nytt ljus 
för att förstå hur de kan användas på 
ett som skapar större känsla av mening, 
personlig framgång och genererar 
större värde till världen. De stärker sina 
personliga varumärken, får ett tydligare 
självledarskap, vilket är nödvändigt för att 
kunna leda andra, blir mer framgångsrika 

(av rätt anledning), 
tjänar mer 
pengar, får större 
tillfredsställelse och 
mer livsglädje. 

Vad har du fått 
för respons på 
boken?
Jag har fått väldigt 
fina reflektioner 
tillbaka från läsare. 
Det betyder så 
mycket! Hade nog 
trott att det främst 
är mogna kvinnor 
som skulle ha 
glädje av boken, 
eftersom jag själv 
är kvinna, men 
dt har visat sig 
att även män 
gillar den. Några 
berättar om hur 
det gått när de 
provat bokens 
övningar helt 
konkret, andra 
skriver och 
tackar för 
att boken 
inspirerat 
dem att ta tag 
i sina egna 
drömmar; att våga ta steget. 
Några tycker att jag skall starta 
diskussionsgrupper eller utbildningar 
runt bokens innehåll och det är något 
som skulle vara väldigt roligt att göra i 
framtiden. Många nämner särskilt hur 
modigt de tycker det är att jag så naket jag 
ger av mig själv i texterna; både det fula 
och det fina. Jag upplever det som att det 
är just där det finns ett stort sug: att få läsa 

om 
en verklig människa där man kan 
känna igen sig själv och därigenom 
inspireras till egna reflektioner och 
handlingar, istället för att få råd av någon 
som är perfekt och redan fattat allt.

Har du några framtidsplaner?
Ja! Boken är faktiskt den första av två som 
hänger ihop, så jag skall skriva klart den 
andra delen för att det skall bli komplett. 
Det håller jag på med nu, parallellt 
med mitt andra arbete. Sen skulle det 
vara väldigt roligt at fortsätta utveckla 
materialet till kurser eller föreläsningar 
kanske, för att nå ut till fler personer och 
grupper där vi kan arbeta tillsammans 
och stötta varandra mot mer levande liv 
och mer värdeskapande arbete.

Vi lottar vi ut boken! 
Maila kansli@makalosa.org 
och berätta varför just du 
vill äga denna bok, så kan du 
bli vinnaren. Vi presenterar 
vinnaren i nästa nummer.



8 | Makalösa Föräldrar 1 | 2014 2014 | 1   Makalösa Föräldrar | 9

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR  | |  MAKALÖSA FÖRÄLDRARTEMA JÄMSTÄLLDHET TEMA JÄMSTÄLLDHET

Max Bergander:  
På andra sidan oss
Så märkligt, tre stycken pappaböcker 
i snabb följd. Först ”Det ordnar sig 
alltid”, av Ola Ringdahl (se sid 12), Max 
Berganders lilla bok med så stora ord, 
”På andra sidan oss” och till slutligen 
Pappalogi av Manne Forssberg (se sid 
13). Någonting är det som händer, 
dessutom har det, när ni läser detta, 
kommit ut en utredning om män och 
jämställdhets. Är det äntligen dags för ett 
jämställt föräldraskap? Sophia Lövgren 
och jag beslutar oss för att höra med Max 
Bergander. Kanske han kan svara på vad 
det är som händer och om vi håller på 
att få en ny syn på papparollen. Är det 
förändringarnas vindar, ett tidsfenomen 
eller en ren slump?

Vi möter Max Bergander på Åhlens. 
En f.d. fotbollsspelare på elitnivå, född 
1987 och arbetar idag på reklambyrå som 
copywriter. Han har alltid gillat att skriva. 
I skolan var inte grammatik hans starka 
sida men många tyckte att hans texter 
var speciella, tack och lov även lärarna. 
Han pluggade journalistik, jobbade ett 
tag som chefsredaktör och hela tiden har 
han skrivit. Det finns mycket tankar och 
ord på datorn, säger han, generella tankar 
och känslor som behövde komma ut. 
Han säger att han pratar mycket men att 
skriva gör att han får ur sig tankarna på 
ett annat sätt. ”Även om jag bara skall gå 
och handla, så skriver jag upp.” Han går 
ofta tillbaka till det han skrivit, speciellt 
om han tycker att ”nu är jag i samma 
situation igen”. Då kan han se vad som 
hänt emellan gångerna och konstatera 
vad som är annorlunda och vad man kan 
göra i stället, så vet han att mår bättre.

Att han skulle ägna sig åt något med 
skrivande, det har han hela tiden varit på 
det klara med. Att han skulle skriva den 
här typen av texter, hade han dock aldrig 
trott. Max berätta hur hans egen bok 
kom till. Hur han skrev ner sina tankar, 

frustrationer och funderingar under 
separationen, om skammen, rädslorna 
och vad dottern betytt för honom. Det 
var aldrig meningen att det skulle bli 
en bok. En tjejkompis ville låna datorn 
och fick syn på texterna, frågade om hon 
fick läsa, vilket var helt ok. Hon tyckte 
om texterna och föreslog att han skulle 
försöka sammanställa det till en bok. 

Och en bok blev det – På 
andra sidan oss. ”Boken ger 
inga råd och det är inga 
generella sanningar, utan det 
här är bara mina sanningar. 

Det skriver jag också i förordet. Jag 
säger inte att det var rätt eller fel, utan 
det är såhär jag gjorde.  Det här är min 
sanning. Och som sagt, inga råd - jag har 
gjort så här, det här är min historia och 
kanske andra människor tycker det är bra 
eller bara att det var konstigt men det helt 
ok också.”

Vi frågar vad han tror att det beror på, 
att dels har hans bok kommit ut och att 
det har kommit ytterligare två böcker, är 
det något nytt är det som händer? Är det 
ett generationsskifte i papparollen?

Max säger att han pratar mycket med 
sina kompisar och har alltid gjort det. 
Den tysta stereotypa mannen finns 
säkert men han kan bara tala för sig 
och kompisarna och de pratar, om allt. 
Varför det sker nu och inte tidigare är 
omöjligt att svara på. Kanske svaret är att 
det överhuvudtaget kommit en mängd 
självhjälpsböcker för singlar och nu är det 
kanske dags för böcker hur man klarar sig 
som ensamstående mamma eller pappa?

Vi frågar om separationen? 
”Jag tycker nog att det var ganska 

mycket vänliga känslor även om det var 

jobbigt. När man separerar är det ingen 
man kommer på inom 15 minuter, det 
är en lång process. Då var det ilska och 
besvikelse över att det inte blev som man 
hade hoppats och sedan funderade jag på, 
hur skall jag göra det på ett så bra sätt som 
möjligt för alla inblandade. Jag gick också 
igenom mina egna handlingar. Varför 
gjorde jag inte så här från början?  Varför 
tänkte jag inte så här? Jag klev ju i mångt 
och mycket in i en färdig familj med en 
äldre kvinna. Jag tog på en alldeles för 
stor kostym. Det inser jag nu i efterhand 
och det är ju jättelätt att säga att jag inte 
fixade det. Man säger ju att åldern bara 
är en siffra, när man kommer till själva 
kärleken, finns ingen ålderskillnad. Två 
personer oavsett ålderskillnad kan bli 
förälskade i varandra men nu är det så 
att man går runt och lever och är inte 
bara kär 24 timmar om dygnet utan 
det är en massa annat som skall göras 
också. Och där kan åldern spela in. I 
alla förhållanden och i alla former av 
relationer går alla in med olika ryggsäckar 
och hennes var självklart större än min. 
Men det är också det som är livet, att man 
lever och fyller på sin ryggsäck och lär sig. 
Jag är en helt annan person nu än jag var 
då. Separation är det värsta jag varit med 
om alla kategorier men för mig själv och 
för min personliga utveckling, det absolut 
mest lärorika. Jag har lärt känna mig själv 
och vad jag själv tänker och tycker och jag 
vet själv vad jag klarar av och inte klarar 
av och när jag behöver be om hjälp. Jag 
säger inte att jag inte kommer att göra 
om de här felen i framtiden, att jag träffar 
någon och sedan separerar igen men jag 
kommer att veta vem jag är och vad jag 
tycker att jag förtjänar och inte förtjänar.  
Jag har lärt mig otroligt mycket om mig 
själv. Och utvecklats enormt mycket och 
jag har blivit en fantastisk och mycket 
bättre förälder. Jag var en bra pappa då 

också men jag är en mycket bättre pappa 
nu.”

Sophia frågar vad han skulle säga om en 
nära kompis säger att han vill separera och 
vill ha goda råd?

Max börjar med att säga att han aldrig 
skulle säga ”så här skall du göra. Det 
skulle jag aldrig göra inte ens om han eller 
hon bad mig om det. Däremot skulle jag 
säga och det låter jätteklyschigt men det 
här med att man gärna biter ihop och är 
stark och krigar. I stället för att sätta sig 
ned och faktiskt våga känna vad det är 
man själv känner att man skall göra och 
vad man själv upplever. En upplevelse är 
okränkbar för att det är din upplevelse 
och man måste få tillåta sig att känna det 
man känner och det är inte fel att känna 
på ett speciellt sätt, det är ganska sunt. 
Jag skulle nog be den personen att sätta 
sig ned och fundera på vad det är han 
eller hon faktiskt vill och sedan skulle jag 
gärna kunna diskutera tankarna med ett 
utifrånperspektiv. Men jag skulle aldrig 
säga att ’så här skall du göra’, för är det så 
att man har börjat tänka på att man vill 
separera, det är ju inget man bara slänger 
ur sig, så antar jag att man har lagt någon 
form av grund till det uttalandet. Så då 
vet man egentligen vad det är man vill 
men många gånger kan det här ’jag vet 
inte’, vara en styrning och bekräftelse på 
att man gör rätt eller att man gör fel. Men 
jag skulle nog säga att du nog vet själv. 
Det här har hänt, det var inte så bra och 
det här har hänt och det var heller inte så 
bra men det här är bra men, det kanske 
är så att det bra inte väger upp det dåliga? 
Upplever jag, men jag var inte där men 
av det du säger, så tycker jag nog så här. 
Jag skulle nog svara väldigt försiktig med 
att säga såhär skall du göra för att jag har 
väldigt svårt med folk som har och tar 
patent på sanningar.”

”Jag såg en intervju i Nyhetsmorgon 
med Eva Rusz, psykoterapeut på TV, som 
skrivit boken  Bullshit och som handlar 
om de största myterna om separationer. 

Det hon skriver i boken är totalt emot 
det jag skriver. Enligt henne så kan 
kärlek inte dö, man kan inte växa 
ifrån varandra, det handlar mer om 
lathet, som om hon suttit med vida 
alla köksbord, i alla vardagsrum där alla 

beslut har tagits. Generellt kan jag säga 
att, generalisera bland känslor det är väl 
typ det sista man kan generalisera om? 
Olika personer kan se på olika saker på 
olika sätt och att då sitta och säga att man 
inte kan växa ifrån varandra.”

av Karin Edman
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Sophia håller med, hon brukar faktiskt 
få just de kommentarerna, att människor 
skiljer sig för lätt. Men tror att det är 
tvärtom, det är många som kämpar även 
idag. Att det paren kämpade för att hålla 
ihop på 50-talet och ännu längre tillbaka, 
det är förståeligt men de flesta människor 
vill nog hålla ihop och kämpar även idag.

Javisst säger Max. ”Vem är någon att 
säga att någon inte kämpat tillräckligt 
hårt? Vem är någon att säga att du inte 
har tagit i tillräckligt, du har inte gjort 
ditt bästa. Vad vet de om det? Det är 
fruktansvärt att man skapar all den här 
skulden.”

Max har varit ensamförälder i snart två 
år nu. Vad är då det bästa med att vara 
ensamförälder?

”Om man får tänka rent egoistiskt, 
skulle jag absolut hellre leva två när man 
har barn, men nu är det inte så. Då är ju 
förutsättningarna att man får göra så gott 
man kan, den vecka jag har min dotter. 
Att man får så mycket tid för varandra 
och orken finns där. Den vecka jag inte 
har henne, får jag fokusera mycket på 
mig själv samtidigt som jag vet att hon 
har det bra. Jag får tid att få fokusera helt 
på mig själv och helt egoistiskt och jag får 

också tid att vara den förälder jag vill, det 
skulle jag säga är det bästa för mig.”

Och vad är det värsta?
Max fortsätter, ”det är att jag inte får 

träffa min dotter så mycket som jag vill. 
Det tycker jag är det värsta. Eller får, 
det är klart att jag får. Men jag känner 
ju på samma sätt och det här är så 
motsägelsefullt. Det är återigen det här 
med känslor. Jag kan ju inte styra vad jag 
tänker. Samtidigt som det är jätteskönt 
att ha en vecka själv, så är det också 
jättetungt att inte ha henne. Hon är tre 
år och det händer så mycket. När hon 
kommer efter att ha varit borta en vecka, 
så har det hänt en massa. Att säga att man 
missar är fel ord men jag känner att jag 
skulle önska att jag hade henne mer.”

Sophia funderar vidare på 
ensamföräldraskapet. ”Någonting som 
jag har tänkt på är ju det här att jag måste 
vara med om de fina stunderna och de 
sorgsna stunderna helt själv. Det finns 
inte någon som man kan säga ’nämen 
titta’, utan det är bara själv, själv, själv.  
Och ok, även om jag är med en vän, är det 
ju ingen som engagerar sig lika mycket.”

Precis, säger Max. ”Man är själv i de 
goda stunder och i de tunga. Det är ju 
inte så länge sedan att jag inte minns hur 
det var att vara två men fungerade det 
inte en dag med mamma, då kunde man 
ju själv hoppa in och tvärtom också. Det 
spelar ju ingen roll om jag sovit en timme 
en vecka eller om jag är magsjuk eller vad 
som, jag skall ta hand om min dotter i 
alla fall. Sedan får jag ju hjälp av mina 
föräldrar men sedan så är det så att man 
inte vill be om den där hjälpen. Man vill 
gärna klara det själv också.”

”Jag, säger Sophia, upplevde att det var 
svårt att få hjälp och jag fick heller inga 
applåder men jag har sett att män har 
blivit det och jag känner men, det där 
gjorde ju jag igår, utan att någon sade 
något. Vad tror du om det?”

Max svarar att vi har den här stereotypen 
om män, att män inte kan ta hand om 
barnen lika bra som mamman. ”Men det 

är den här stereotypen att jag upplever att 
det ibland kan vara så att man berömmer 
mer just för att det inte är så självklart att 
alla tror att vi pappor kan göra det lika 
bra. Stereotypen säger att mamma är 
viktigare och att barnen är viktigare för 
mamman men nej, jag är exakt lika viktig 
för min dotter som hennes mamma. Jag 
var pappaledig på heltid i ca 3 månader 
tills hon fyllde ett år och började på 
dagis och det är det bästa jag gjort och 
då var hon van med att vara ensam med 
pappa. Vilket gjorde att det fungerade när 
vi flyttade isär och hon var ensam med 
mig. Då var det inte något konstigt att 
vara ensam med pappa för det var något 
vanligt och det funkade ju bra. Plus att 
jag själv lärde mig väldigt mycket om 
föräldraskap och min dotter när jag var 
ensam med henne. Hennes mamma hade 
en mammagrupp, så jag hängde med dem 
och var ute och gick. Det var kul att vara 
med andra vuxna människor också och 
inte bara sitta hemma själv.”

Makalösa Föräldrar driver att det skall 
finnas individualiserat föräldraskap, 
dvs mamman är hemma en tredjedel, 
pappan måste vara hemma en tredjedel 
(annars fryser dagarna inne) och den 
sista tredjedelen bestämmer man över 
själv. Just för att båda föräldrarna skall få 
vara hemma ensamma med barnet, för 
att verkligen bli en bättre förälder. Vad 
tycker Max om det?

”Jag håller med om påståendet men 
jag är så otroligt kluven i det här att sätta 
regler för hur saker och ting skall vara. Det 
är inget konstigt i ditt påstående eller det 
ni jobbar för, inte alls men nu kommer vi 
till min personliga åsikt. Jag tycker att det 
skall vara upp till familjen själva men jag 
skulle önska att flera pappor tog ledigt. 
För att de borde förstå hur bra det är. De 
borde vara hemma mycket mer med sina 
barn än vad de är, utan att sätta någon 
siffra. Att dela in och säga att det skall 
vara så, den typen av diskussion, vill jag 
inte ens lägga en värdering i. Jag kan bara 
säga att jag förstår vad du menar och jag 
kan bara hoppas att alla pappor skulle 

ta minst en tredjedel, utan att det fanns 
en regel. Jag känner att man borde vilja 
vara med sitt barn. I den bästa av världar 
borde det ju vara så.”

Nej, tyvärr säger Sophia, med den 
här utvecklingen tar det 100 år innan 
vi har 50/50. Och det har inte bara 
med papporna att göra. Det har med 
arbetsgivare, dåliga förebilder hos chefer 
osv, osv. 

Vad har boken betytt för Max och 
kommer det en bok till?

”Det finns en bok två, det gör det. 
Det finns en bok två som faktiskt redan 
är klar. Och ni är de första som får höra 
det. Men jag säger inte vad den handlar 
om. Men det har varit mycket med den 
här boken, många som vill intervjua mig. 
Och det är stort. Redan innan boken 
kom ut blev jag stoppad i affärerna efter 
att jag var med i Nyhetsmorgon. Men det 
absolut häftigast är när jag ser någon som 
sitter och läser min bok på tunnelbanan.”

Det är en stor liten bok.
Det är sant säger Max. ”Det tycker jag 

var en väldigt, väldigt bra förklaring till 
vad det faktiskt är. Det är väldigt mycket 
känslor som ryms i den åt alla håll och 
kanter. Det är få ord men säger väldigt 
mycket och lämnar utrymme för egna 
tolkningar. Jag fick faktiskt ett långt mail 
från en ung tjej som verkligen har fastnat 
i minnet. Hon sade det att hon inte ens 
haft en tanke på att skaffa barn, hon var ca 
16 år och hade en pappa som var väldigt 
känslosam och kärleksfull, så att hon tog 
boken ur perspektivet att hon var dottern 
jag skrev om. Det var en, när jag läste, 
häftig vinkel att läsa den från. Något som 
jag också tänkte på när jag skrev texterna 
om min dotter är det är någon jag aldrig 
kommer att släppa, oavsett vad som 
händer. Där finns så mycket kärlek och 
den är så ovillkorlig. Så var det ofta förr. 
När man skildes försvann pappan. Men 
det händer även idag. Jag har kompisar 
som blivit lämnade av sin pappa och de 
är 25 år och uppåt.”

Tävling!  
Gilla oss på Facebook och skicka 
ett mail till admin@makalosa.
org för att tävla om 7 stycken 
av Max Berganders signerade 
böcker På andra sidan oss!  
Lycka till!

”Jag har också kontakt med min 
före dettas barn. De är ju min dotters 
storebröder och storasyster och därför 
kan jag självklart inte välja bort dem. Jag 
pratar med dem varje vecka. Själv har jag 
bara goda erfarenheter. Mina föräldrar 
separerade och min mamma skaffade 
en ny partner, som jag själv fick väldigt 
bra kontakt. Tyvärr höll inte relationen 
men han och jag har fortfarande en nära 
relation.”

Makalösa jobbar också för att barn skall 
kunna ha flera vårdnadshavare, så att även 
sociala föräldrar skall ha en viss nivå av 
vårdnad, så att man inte kan stänga ute en 
social förälder. En social förälder är vad 
du är till din dotters syskon. Det skulle 
till exempel innebära att ditt ex inte skulle 
kunna säga nej till att du får träffa dem 
och ha kontakt med dem, vilket har hänt. 
Utan att, det är mer så att de barnen har 
rätt att träffa dig. Det är inte du som har 
den rätten, utan barnen. Vad tycker du 
om det?

Oj, vilken svår fråga, säger Max. ”Jag 
säger såhär, skulle barnen inte ha velat 
träffa mig. Så hade jag blivit jätteledsen 
men jag vet inte om jag accepterat det, 
jag hade nog kämpat dag och natt för att 
ändra det. Om barnen hemskt gärna vill, 
så tycker jag att de skall få göra det.”

”Men så finns den här parametern, vad 
har mamman och plastföräldern sagt och 
pappan och plastföräldern sagt, vad som 
har hänt. Det kan vara så att det tagit slut 
för att det har varit våld i hemmet och 
de vill inte säga det högt. Det är svårt att 
säga, för mig är det inte vitt eller svart, 
det finns alltid ett om och kanske. Det 
fanns en professor i Harvard som sade att 
det finns inga svar på något utom just att 
”det beror på”. Allting beror på. Skulle jag 
träffa en tjej och min dotter skulle älska 
henne men kvinnan gjorde saker mot mig 
och var jävligt elak och så separerar vi, så 
skulle jag nog välja att inte säga det till 
min dotter för att hon är för liten eller 
inte förstår. Vad än det nu skulle vara för 
skäl och även om min dotter ville träffa 
henne och hon min dotter, då tycker 

jag att jag har rätt att säga nej och då får 
jag ta den smällen själv och säga till min 
dotter att jag kommer att berätta för dig 
men nu är det jag som är pappa och jag 
bestämmer.  Jag tycker faktiskt att allt är 
beroende på vad som har hänt. Vi leker 
med tanken, det kommer aldrig att ske 
att jag skulle vara tillsammans med en tjej 
i 10 år och hon hade barn från tidigare 
sedan så klappar jag till henne, vilket 
aldrig skulle ske och det tar slut, då 
tycker jag inte att det spelar någon roll. 
Då tycker jag att jag har förbrukat min 
rätt. Det är likadant med det här med 
att dela föräldradagarna. I den bästa av 
världar, så skulle man önska lika lön för 
lika arbete. Jag är för humanism, att det 
är lika för alla, det är de sunda. I den bästa 
av världar vill pappor vara pappor, liksom 
mammor vill vara mammor men du kan 
aldrig tvinga någon att vara det dom inte 
är. Man kan bara hoppas på folks goda 
vilja. Att införa tvång, tror jag kan ge fel 
signal också.”

Med dessa ord är det dags att avsluta. 
Sophia och jag tackar Max. Har vi blivit 
klokare och fått svaren på våra frågor? 
Klokare blir vi förstås alltid, efter varje 
möte, om vi är öppna nog för att lära 
oss något nytt, men svar på ”livet” har 
vi nog inte fått. Det finns inte några 
generella svar på om det är en ny syn på 
papparollen. Vi hoppas det, och att dessa 
tre böcker är en trend, även om det är tre 
olika pappor, i olika åldrar med var sin 
bok. Och Max Bergander har definitivt 
gjort det ”his way”.
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Pappalogi
Det blir bra –  
Manual för skilda män

Tredje boken skriven av en pappa under 
2013 är en ”handbok för pappor från 
produktionssex till vab”. Boken är en 
slags pappa-praktika för de män som blir 
pappor för första gången.Boken försöker 
ta upp ”allt”, ”från det spännande och lite 
skrämmande i att få barn, all förväntan, 
berusande glädje och oro kring graviditet, 
förlossning och den första tiden med 
spädbarnet, till värdskliga detaljer som 
kompisarnas flykt, bostadens storlek och 
skötväskans optimala sammansättning”. 
Boken är enkel att ta till sig, och enkel att 
läsa lite i, då och då. Precis lagom kanske, 
för en förälder som är föräldraledig med 
sitt första barn.

Efterfrågan bland nyskilda män efter 
böcker som belyser och reflekterar över 
de situationer man som pappa ställs inför 
efter en skilsmässa skulle kunna antas 
vara låg. Men att behovet finns kan nog 
alla som gått igenom en skilsmässa med 
barn inblandade intyga. Ola Ringdal vill 
med sin bok ”Det blir bra, Manual för 
skilda män” ge män en lättöverskådlig 
men ändå utförlig manual av hur man på 
bästa sätt kan hantera den ”livskris” som 
en skilsmässa är för många.

Boken inleds med att påvisa vikten 
av att man lär sig acceptera sin nya 
situation och genom att ge konkreta tips 
på förhållandesätt gällande alltifrån sina 
känslor till sina vänner. 

En stor del ägnas åt att betona hur 
viktigt det är att kunna prata om 
känslor, utan att Ringdal för den delen 

uppmuntrar till att gå in ett ältande som 
ofta gör mer skada än nytta.

Tvärtom fokuserar han på att ge 
tips om hur man genom strukturerade 
övningar kan lära sig att 

dra nytta av sina känslor istället för att 
bara bita ihop och låtsas att allt är bra.

Genom Ringdals bekräftelse av att 
de känslor som kan dyka upp vid en 
skilsmässa är normala, kan läsaren anta 
att även hans tips om hur man lär sig 
förhålla sig till dessa är värda att prova.

Boken beskriver fortsättningsvis alla 
tänkbara situationer som kan uppkomma 
vid en separation, och ger väldigt 
användbara tips kring dessa:

Boken ”Det blir bra – Manual för skilda män” skriven av Ola Ringdal, recenseras av Gunnar Nordahl En pappapraktika av Manne Forssberg

• Vad händer med ekonomin? Vilka 
prioriteringar ska göras för att få ordning 
på allt?

• Vad säger jag till barnen? Hur ska jag 
komma överens med mitt ex? 

• Hur gör jag när jag träffar en ny 
kvinna?

• Vardagsrutiner, hemmet m.m.
Boken varvas med intressanta tips 

från psykologer, terapeuter gällande 
skilsmässor och föräldraskap, och som 
helhet får Ringdal med alla tänkbara 
frågeställningar som kan tänkas komma 
upp för en nyskild pappa.

Jag rekommenderar boken till alla 
nyseparerade föräldrar och är övertygad 
om att den kan lösa många knepiga 
situationer för många. Jag själv skulle 
förmodligen inte ha köpt boken när jag 
skiljde mig. Av den anledningen att jag 
var så upptagen med att ta itu med just de 
praktiska saker som behandlas i boken, 
att jag inte hade tid att leta efter en bok 
i ämnet.

Så är det nog för många, Därför är 
ett bättre tips att ni som känner någon 
nyseparerad pappa köper den här boken 
till honom.

Utlottning! 
Vi lottar ut ett ex av denna bok 
till våra medlemmar! 

Maila kansli@makalosa.org 
med ett bra tips för nyseparerade 
pappor, med namn och adress, 
så kan du vara den lyckliga 
vinnaren! Vinnaren presenteras i 
nästa nummer av tidskriften.

Utlottning! 
Vi lottar även ut ett ex av denna 
bok till våra medlemmar! Maila 
kansli@makalosa.org med din 
berättelse om hur det var att bli 
pappa för första gången, med 
namn och adress, så kan du vara 
den lyckliga vinnaren! 

Vinnaren presenteras i nästa 
nummer av tidskriften. Vi 
förbehåller oss rätten att använda 
inskickat material, förslagsvis 
som krönika.
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Therese Ström 
Advokatbyrå

Advokatbyråns vision är att Du som klient skall känna 
Dig personligen bemött, väl omhändertagen och att 
Ditt ärende handläggs professionellt.

Advokatbyrån handlägger främst ärenden inom:
• Familjerätt (vårdnad, boende, umgänge och 

underhåll)
• Ekonomisk familjerätt (bodelning, 

bouppteckning, boutredning, arvskifte, 
testamente och gåvohandlingar)

• Socialrätt (LVU-ärenden och LSS-ärenden)
• Brottmål (uppdrag som målsägandebiträde, 

särskild företrädare för barn samt offentlig 
försvarare).

Medlemmar i Sveriges Makalösa Föräldrar har som 
en unik och värdefull medlemsförmån en kostnadsfri 
rådgivningstimme hos Advokat Therese Ström. För 
att erhålla medlemsförmånen kontakta kansliet (08-
7201413).

Therese Ström Advokatbyrå
Skomakargatan 32
111 29 Stockholm

08-40025791
www.advokatstrom.com

Annons

DRIVERS – för jämlikhet i hälsa

DRIVERS är ett 
forskningsprojekt som 
genomförs i flera europeiska 
länder från 2012 till 
2014. Syftet är att främja 
jämlikhet i hälsa genom 
policy och praktik i barns 
utveckling, sysselsättning och 
arbetsvillkor, samt inkomst 
och socialt skydd.

Huvudsyftet med 
projektet DRIVERS, 
som genomförs i 
flera europeiska 
länder, är att få mer 
kunskap kring hur 
socialförsäkringssystemet 
kan medverka till att 
utjämna hälsoskillnader.

Sveriges Makalösa Föräldrar 
har varit delaktiga i den svenska 
delen av projektet som genomförs 
i samverkan med Stockholms universitet 
(CHESS) och European Anti Poverty 
Network Sweden. Projektet finansieras av 
EU, European Union Drivers for Health 
Equity, och ansvaras av Eurohealthnet.

Sveriges Makalösa Föräldrar har 
ansvarat tillsammans med EAPN 
Sweden för den svenska kvalitativa delen 
av projektet. 2 fokusgruppsintervjuer 
har genomförts för att samla in 
erfarenheter, åsikter och berättelser 
kring socialförsäkringssystemet i 
Sverige. Fokusgruppsintervjuerna har 
studerat socialförsäkringssystemets effekt 

på hälsa med personliga berättelser. 
Fokusgruppsintervjuerna har sedan 
kompletterats med en webbenkät. 

Från fokusgruppsintervjuerna 
framkom flera viktiga 
teman om hur 
socialförsäkringssystemet 
påverkar hälsan. 

Bland annat vikten av bra handläggare 
och skillnader mellan olika handläggare, 
svårigheten att få bidrag och svårigheten 
med de olika systemen, och situationer 

då personer hamnar i olösliga 
dilemman, så kallade moment 
22. Från intervjuerna 
framkom också individernas 
upplevelser av samhällets syn 
på de som behöver hjälp av 
socialförsäkringssystemet.

Från intervjuerna 
framkom flera förslag för 
att förbättra systemet. En 
gemensam önskan var 
att handläggarna skulle 
se helheten vid sina 
bedömningar. 

Det fanns en stor 
maktlöshet och 
trötthet bland 
deltagarna, en 
maktlöshet över 
att ingen lyssnade 
på dem och en 
kraftlöshet att inte 

ha möjlighet att påverka. 

Flera beskriver situationer då de måste 
kämpa för sin egen rätt. En önskan fanns 
att de ska behandlades som lika värda 

EAPN Sweden 
Mer Information om nätverket 
EAPN Sweden finner du här: 
http://www.eapn.se/

Sveriges Makalösa Föräldrar har varit delaktiga i ett stort forskningsprojekt. Projektet heter 
DRIVERS och pågår under tre år.

människor som de är och att samhällets norm kring att titta 
ner på denna grupp människor försvann. 

Från handläggar-delen önskar respondenterna att samma 
regler ska gälla för alla människor, och att man inte ska 
behandlas olika oavsett personlighet, kön, etnicitet, tidigare 
erfarenheter eller bakgrund. 

En höjning av bidragsdelen framkom också som ett 
lösningsförslag, så att den ligger på samma nivå som 
samhällets kostnader, det skulle göra att oron och stressen hos 
många människor minskade. Att arbeta mer med långsiktigt 
förebyggande insatser är en stor rekommendation. Och att 
verkligen ta vara på de människor som de försöker hjälpa 
genom att ge ett mer långsiktigt stöd. 

Det här var bara en kortare summering av några delar som 
framkom från Makalösas del i projektet. Hela rapporten finns 
att läsa på Makalösas hemsida under projekt DRIVERS. 

Stort tack till Makalösas medlemar som delat 
med sig av sina egna erfarenheter. 

Tillsammans med flera andra organisationer är Sveriges 
Makalösa Föräldrar medlemmar i EAPN Sverige. EAPN 
arbetar för sociala rättigheter och trygghet, mot fördomar, 
utestängning och diskriminering.
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Illustration: Rebecca Landmér

På fest – dialog med okänd
– Var bor du?
– Jag bor varannan vecka i Högdalen 

och varannan vecka i Bromma. 
– ??
– Ja, alltså ena veckan med mina barn 

och andra veckan med min sambo-
särbo Pelle. Barnen bor kvar i huset efter 
skilsmässan och jag och deras pappa turas 
om att bo där med dem. 

Nu kan dialogen ta lite olika vändning- 
antingen:

- Vad intressant! Det är ju verkligen att 
se till barnen bästa. Berätta mera. (Om 
den andre inte själv har barn alternativt 
har barn men inte är skild) 

Eller så låter det såhär: 
– Oj då, hur länge har ni gjort det? 

(Om personen ifråga har barn, är skild 
och valt att låta barnen flytta) 

– Ja det har gått sex-sju år nu.

– Men det låter ju helt orimligt - att 
ni orkar!

Nej vi orkar inte. Precis som 
vi inte orkade leva ihop, 
orkade vi inte heller skiljas. 

Det var mycket vi inte orkade. Vi 
försökte glömma hur dåligt vi mådde och 
lägga all kraft på barnen. Våra barn skulle 
inte gå till skolan med packad väska varje 
vecka. Det var vi helt ense om. Vi ville 
skiljas, det var vi som skulle flytta, inte 
barnen.  

När vi berättade för dem stängde han 
som var på väg in i puberteten in sig på 
sitt rum. Bara lillebror fick komma nära. 
Han klappade på huvudet och sa med sin 
lilla röst: Men mamma och pappa säger 
ju att det ska bli bra för oss! ”Du fattar 
ingenting”, blev det fräsande svaret, från 
en som visste bättre. Han hade rätt. Ingen 
av oss fattade någonting av hur allt skulle 
bli. 

Huset kostade såklart. Inte mer än en 
svindyr hyra i ett nybyggt område. Inte 
mer än den lägenhet i andra hand som 
jag hyrde. Lite mer än den lilla etta som 
barnens pappa fick genom sitt mångåriga 
bostadssparande. 

Efter tre månader tog jag det första 
lånet. Vi åkte med kompisar på 
skidsemester- för nåt roligt skulle vi väl 

göra! Efter sommarn var jag helt bankrutt 
och tog det andra lånet. Och vi pratar 
sexsiffriga tal. Jag hade ju ett halvt hus 
att belåna. Och barnen skulle så långt det 
gick hållas skadelösa. De skulle helst inte 
materiellt märka att deras föräldrar skilt 
sig. 

Det gick ändå inte i längden. Jag såg 
ingen utväg, pengarna räckte helt enkelt 
inte till ett och ett halvt boende. Jag sökte 
jobb jag inte ville ha, men som var bättre 
betalt. Var helt säker på att jag skulle få 
det. Bestämde mig för att satsa allt på ett 
kort och löneförhandla. Jag har inte råd 
att jobba kvar, blev det desperata utspelet 
till chefen. Som tänkte och kontrade 
med: okej du får högre lön, men då måste 
du bli chef. Så fick det bli. Med facit i 
hand en väldigt bra lösning för alla parter. 

Sju år och en särbo-sambo senare, är 
pengar inte längre ett problem. Och jag 
ångrar inte lånen som jag fortfarande 
betalar på. Men det kom som en chock 
att det var så dyrt att inte vara två. 

Ofta funderar jag på hur allvarligt 
menat det är när vi säger att vi gör val 
efter barnens bästa. Inte särskilt ofta om 
valet står i strid med föräldrarnas egna 
intressen. 

Vilket pris är vi beredda att 
betala för barnens bästa. Hur 
är det att flytta hela tiden? 

Att glömma älsklingströjan och 
läxböckerna och när kompisarna undrar 
var du egentligen är just den här veckan. 
Vill du pröva? Kanske tror du det är 
omöjligt. Alla måste välja det sätt att leva 
som passar dem, och som just de orkar 
med, MEN alla föräldrar som tänker låta 
sina barn flytta fram och tillbaka borde 
pröva själva. Bara några veckor, några 
månader. Hur länge skulle du orka? Då 
vet du i alla fall hur dina barn 
lever, vad som krävs och hur 
du kan underlätta för dem 
att leva så. 

Alla val har ett pris. Jag 
hade tur på många sätt. 
Och jag förväntar mig 
ingen tacksamhet från 
mina barn.  Men jag är 
tacksam mot mig själv 
och barnens pappa att 
vi gjorde ett val som 
passade oss, även om 
alla andra tycker det 
är ”orimligt”. 

Minns du vår bok Visst kan 
det vara jobbigt att ha ont om 
pengar, men man behöver inte 
vara olycklig för det?

Och vill ni köpa boken 
kostar den endast  20 kr, maila 
admin@makalosa.org

Novell:  
Med packad väska varje vecka
av Anna Fredriksson
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Motverka den struktur som 
gynnar det ekonomiska våldet!

Vilka ensamföräldrafrågor vill de 
politiska partierna driva 2014 
och framåt?

TEMA VALÅRTEMA VALÅR

Ensamstående mammor, främst de 
där barnens andre förälder inte tar sitt 
sociala, känslomässiga och ekonomiska 
föräldraansvar, är den mest utsatta grupp 
vad gäller ekonomisk och social utsatthet, 
vilket i sig har långsiktiga, destruktiva 
effekter på hälsa, välmående och 
livskvalitet för både barn och föräldrar. 

Regeringen har nu gått ut med sin 
budget och menar att de med detta nu 
tagit sitt ansvar. Slutresultatet blev ett delat 
barnbidrag, som faktiskt är ytterligare ett 
maktvapen för den (begränsade) grupp 
pappor som inte tar sitt föräldraansvar. 
Och så en välgörenhetspeng, i form av 
möjlighet till fritid för barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll, samt höjt bostadsbidrag, 
som i princip är det enda bidrag 
som ensamföräldrar själva skyr som 
pesten. Bostadsbidraget är nämligen en 
strukturell förstärkare av det individuella 
ekonomiska våldet. Majoriteten av 
”låginkomst-ensamföräldrar” som hör 
av sig till oss, berättar att de medvetet 
redogör att de har en högre inkomst 
än de har, bara för att de är rädda för 
att behöva betala tillbaks året efter (när 
intjänad årsinkomst blir underlag). 
Försäkringskassan har bekräftat att detta 
är en tendens. Med andra ord kommer 
ett ökat bostadsbidrag inte alls den 
mest utsatta gruppen till del, de får inte 
den ekonomiska förstärkning de så väl 
behöver. 

Det individuella ekonomiska våldet 
bygger på politisk ovilja att ta ansvar för 
ett våldsmönster som drabbar kvinnor 

och barn, där politiker och beslutsfattare 
istället lämnar dessa kvinnor åt sina 
öden. Det ekonomiska våldet har några 
gemensamma nämnare:

Barnens pappor kan av olika skäl inte 
försörja sina barn, utan försäkringskassan 
får gå in med ett underhållsstöd. 
Detta underhållsstöd är fortfarande 
på en skamligt låg nivå, sedan sexton 
år. Regeringen är inte beredd att höja 
underhållsstödet för då blir pappornas 
skuld ännu högre. Istället lever allt fler 
barn i barnfattigdom.

Barnens pappor kan ofta 
inte umgås med sina barn 
på ett regelbundet och 
stabilt sätt och ofta ligger det 
därmed ett dubbelt ansvar 
på mammorna, även enligt 
personal från familjerätt och 
socialtjänst.

Mammorna ska inte bara vara 
tillräckligt goda boföräldrar, de ska också 
se till att deras ex.partners är tillräckligt 
goda umgängesföräldrar. (Tar de dock 
för stort dubbelt ansvar, får de kritik för 
det.) Väldigt ofta sker det dubbla ansvarer 
på bekostnad av mammornas behov av 
återhämtning och vuxenliv. 

Ofta kan det dubbla ansvaret också 
innebära påtvingad deltid. Om det bara 
finns en förälder som kan tillgodose 
barnets olika behov (som i sig är extra 
stora under en jobbig umgänges- eller 

vårdnadstvist), och dessutom bara en 
vuxen som får lov att ställa upp på möten 
under kontorstid med skola, familjerätt 
m.m., så kan den nödvändigaste lösningen 
vara deltid. Alltför ofta är detta också 
ofta ett förslag från arbetsgivaren, som 
tycker det är jobbigt med en ”ständigt 
vabbande” eller på annat sätt frånvarande 
arbetstagare.

Regeringen har tills nu vägrat att se den 
del den har i detta fortgående ekonomiska 
våld, som sakta bryter ner denna grupp av 
kvinnor, som kanske inte är så numerärt 
stor men som har desto större stödbehov. 
Sveriges Makalösa Föräldrar kräver att 
denna grupp snarast får det extra stöd de 
behöver!

av generalsekreterare och fil dr sociologi Sophia Lövgren

Under våren kommer Sophia 
Lövgrens bok ut, delvis 
finansierad av Sveriges Makalösa 
Föräldrar. Den bygger på ca 
200 enkätsvar år 2011 samt 
tio djupintervjuer år 2013, 
och har arbetstiteln Att köpa 
sin frihet – Ekonomiskt våld och 
andra strukturellt sanktionerade 
härskartekniker. Boken kommer 
att säljas under Nordiskt Forum 
och Almedalen (ca pris 200 
kr) och kommer naturligtvis 
också gå att beställa på  
kansli@makalosa.org. 

Sveriges Makalösa Föräldrar 
har inför valåret genomfört 
en kortare studie, riktat till 
alla politiska partier. Alla 
partier utom Moderaterna 
och Sverigedemokraterna har 
(för en del partier; efter rätt 
många påminnelser) svarat. 
Moderaterna svarar inte alls varför 
de inte vill besvara våra frågor; 
Sverigedemokraterna har uppgett att de 
inte riktigt har tagit ställning i alla våra 
frågor. Våra frågor finns att läsa här.

Del 1 av detta 
pressmeddelande innehåller 
partiers svar på frågor 
som rör arbetsliv och 
arbetsmarknad. Del 2 
fokuserar  vårdnadstvister, 
föräldraförsäkring och övriga 
ekonomiska stöd.

FP menar att barnomsorg med 
obekväm arbetstid är ett av det viktigaste 
stödet för ensamföräldrar, men lyfter även 
fram möjligheten för andra närstående än 
barnets föräldrar att vabba som en positiv 
förändring. KD vill att föräldrar i än 
högre grad ska uppmuntras till att stanna 
hemma med sina barn eller välja t.ex. 
familjedaghem. C vill ge mer resurser till 

förskolorna samt skapa heltidsarbete som 
en norm (men inte med mer tvång).

V, Mp och S vill att staten enklare ska 
kunna kräva att kommuner erbjuder 
barnomsorg på obekväm arbetstid. S vill 
skärpa arbetsrätten, bland annat mot 
långa visstidsanställningar. V och Mp vill 
också motarbeta ofrivilligt deltidsarbete, 
både i form av stöd till arbetstagaren 
och som kunskapsfråga hos chefen. V 
och Mp vill också sänka den normala 
arbetsveckan.

Sveriges Makalösa Föräldrar stödjer stöd 
till mer barnomsorg på obekväm arbetstid 
men vill betona att det fortfarande är upp 
till enskilda kommuner att välja om det 
är det de vill satsa på. Och det valet görs 
alltför sällan. Dessutom är det viktigt att 
förstå att den grupp ensamföräldrar som 
är ekonomiskt och socialt utsatta, inte 
alltid har det nätverk som behövs, för att 
t.ex. kunna hoppa in och vabba. Även 
om vi alla önskar ett starkt och pålitligt 
nätverk, med människor som har gott om 
tid och som älskar att vara med våra barn, 
så är det inte alla förunnat. Det är då 
vårt samhälle ska kunna erbjuda stöd. Så 
sker inte idag. Bra lösningar är t.ex. sex-
timmars-arbetsdag för småbarnsföräldrar 

och stöd för ensamföräldrar att stärka 
sina nätverk. Vi beklagar den envisa 
uppbackningen av barnomsorgspeng som 
finns, då det statistiskt uppenbarligen inte 
är något som majoriteten av föräldrarna 
vill ha. Dessutom är det ju inte något som 
är valbart för t.ex. ensamföräldrar. 

Fp vill ge barn i vårdnadstvister egna 
juridiska ombud. Som en åtgärd för 
ett mer jämställt föräldraskap vill Fp 
(till skillnad från Kd) också öronmärka 
en månad till åt fadern, samt ha kvar 
jämställdhetsbonusen. C dubblerar gärna 
jämställdhetsbonusen. Fp och Kd stöttar, 
som ett led i arbetet mot barnfattigdomen, 
bl.a. fritidspengen för barnfamiljer som 
levt långvarigt på försörjningsstöd. Fp, 
Kd och C vill genomföra en översyn av 
underhållsreglerna samt bostadsbidraget 
(ej mer konkret än så). De vill dock 
betona vikten av att enskilda individer 
anmäler korrekta förhållanden. Kd 
vill dels införliva barnkonventionen 
i svensk rätt samt ge mer resurser till 
familjerådgivningen och domstolar för att 
bl.a. skapa positivt samarbete särlevande 
föräldrar emellan.

V vill införa individualiserad 
föräldraförsäkring; S vill öronmärka en 



20 | Makalösa Föräldrar 1 | 2014 2014 | 1   Makalösa Föräldrar | 21

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR  | |  MAKALÖSA FÖRÄLDRARTEMA VALÅR

Politiska ungdomsgruppens 
arbete kan du följa här:  
http://www.makalosa.org/
verksamhet/barna-aret-2014/
politisk-ungdomsgrupp/ 
Vuxengruppens arbete kan du 
följa här:  
http://www.makalosa.org/
verksamhet/valet-2014/ 
Vill du veta mer, kontakta  
gs@makalosa.org. 

MAKALÖSA BARN

Makalösa barn

Skicka gärna in material 

till oss, och kanske något litet 

foto på dig som ritat, skrivit eller 

skapat. Skriv också vad du heter och 

var du bor. 

Självfallet får du, om du vill, vara anonym i 

tidningen. 

Skicka till 

info@makalosa.org

månad till och Mp vill införa en tredelad 
föräldraledighet. V och S vill dessutom 
höja barnbidrag, underhållsbidrag och 
bostadsbidrag som ett led i arbetet 
mot barnfattigdom. Mp vill höja 
underhållsstödet och bostadsbidraget 
samt ge ensamföräldrar skattelättnader. 
Fler billiga hyreslägenheter behövs 
enligt V också. Utbildning i feministiska 
värderingar och/eller normkritisk 
utbildning kan enligt V och Mp vara 
en hjälp på vägen mot problemen med 
det patriarkaliska samhället. Mp vill 
också ge barn egna juridiska ombud i 
vårdnadstvister.

Sveriges Makalösa Föräldrar 
beklagar den människosyn som ibland 
lyser igenom, hos flera partier. Vår 
organisations uppfattning är att flertalet 
enskilda individer gör och agerar rätt, 
och det är det som borde få vara i 
centrum. Vi beklagar också införandet 
av fritidspeng, som i samma trista anda 

av människosyn främst ska ske genom 
en direktinbetalning av socialnämnd till 
specifik fritidsaktivitet. Även om den 
inbetalningen vore anonymt utförd, 
förstår naturligtvis alla varifrån den 
kommer. Varför inte betala ut direkt till 
ensamföräldern, visa på tillit och motverka 
stigmatisering? Vi stödjer dock arbetet 
för mer delad föräldraförsäkring, och 
skulle helst vilja se en tredelad försäkring 
snarast. Vi stödjer också införlivandet av 
barnkonventionen i svensk rätt samt mer 
resurser till familjerådgivningen.

Sveriges Makalösa Föräldrar har 
för 2014 fått projektmedel från EU/
Ungdomsstyrelsen, för att arbeta med en 
politisk ungdomsgrupp. Denna politiska 
ungdomsgrupp kommer att träffas flera 
gånger under året, för att skapa sina 
egna frågor och budskap, planera inför 
egna möten med bl.a. kommunpolitiker 
och även medverka både i Nordiskt 
Forum och Almedalen. Som stöd till 
denna grupp har vi satt samman en 
ideellt arbetande vuxengrupp, bestående 
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av vuxna medlemmar med politiskt 
intresse. Vill du veta mer, kontakta  
gs@makalosa.org. 

Glöm inte komma till vårt event, om du 
är i Almedalen: torsdag 3 juli, kl 12:00-
14:45, Krukmakargatan! Välkomna!



22 | Makalösa Föräldrar 1 | 2014 2014 | 1   Makalösa Föräldrar | 23

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR  | |  MAKALÖSA FÖRÄLDRARMAKALÖSA BARN DU
 U

ng &
 Aktiv har nu en unik m

öjlighet att
 få vara m

ed i en politisk ung-
dom

sgrupp! U
nder år 2014 ska denna grupp - ca 10-15 st. 13-25-åringar från 

hela Sverige - ges m
öjlighet att

 tillsam
m

ans granska, kritisera och ifrågasätt
a 

ett
 antal kom

m
uners insatser och arbete för ungdom

ar! Vilket fokus just DU
 

vill ha, får du stor frihet att
 själv utform

a, m
en det ska beröra ekonom

isk och 
social utsatt

het bland barn och ungdom
ar! 

Som
 stöd för denna politiska ungdom

sgrupp kom
m

er det att
 finnas ett

 antal 
m

ötesunderlätt
are i form

 av vuxna, engagerade och kom
petenta ensam

för-
äldrar, som

 kan finnas till hands för tips på frågor att
 ställa och om

råden att
 

belysa. 

Arbetet i denna politiska ungdom
sgrupp sker främ

st i form
 av gem

ensam
m

a 
m

öten m
en också i form

 av eget arbete på hem
m

aplan! Då ska du också ges 
m

öjlighet att
 själv få träffa en kom

m
unpolitiker och ställa frågor! O

ch dessu-
tom

 ska politiska ungdom
sgruppen ut på turné!  

L
ä
s m

er o
ch

 a
n

m
ä
l d

ig p
å
:  

h
ttp

:/
/
w

w
w

.m
a
k

a
lo

sa
.o

rg/
verk

sa
m

h
et/

b
a
rn

a
-

a
ret-2

0
1

4
/
p
o
litisk

-u
n

gd
o
m

sgru
p
p
/

  

En stor del av politiska be-
slut som

 rör barn, ungdo-
m

ar 
och 

fam
iljer 

sker 
i 

kom
m

uner! 
Det 

handlar 
om

 allt från förskolor, sko-
lor, fritids, lekparker, ung-
dom

sgårdar, som
m

arlovs-
aktiviteter 

och 
m

ycket 
m

er! För ett
 barn eller en 

ungdom
 kan det göra stor 

skillnad om
 hen till exem

pel får skolskjuts från båda hem
 hen bor i eller om

 
det finns gratis bussar som

 skjutsar till närm
aste badplatsen varje som

m
ar! 

Vi vill m
ed vår politiska ungdom

sgrupp lyfta fram
 både goda och dåliga exem

-
pel, m

en också presentera goda tips och idéer som
 kom

m
er från barn och 

ungdom
ar! Vi vill dessutom

 ge deltagarna i den politiska ungdom
sgruppen 

m
öjlighet att

 fråga kom
m

unpolitiker varför det ser ut som
 det gör och på vil-

ket sätt
 saker och ting kan förändras! 

Vår politiska ungdom
sgrupp finansieras av Sveriges M

akalösa Föräldrar, U
ng-

dom
sstyrelsen och Europeiska Kom

m
issionen. 

Datum
 för politiska ungdom

sgruppen: 

18-19 januari, Stockholm
 

 
ev 9 m

ars, Stockholm
 

26-27 april, Lund  
 

 
12-15 juni, M

alm
ö 

22 juni—
6 juli, Gotland 

 
novem

ber, Stockholm
 

Resor, kost och logi bekostas av projektet. 

För m
er inform

ation, kontakta generalsekreterare Sophia Lövgren, gs@
m

akalosa.org.  
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En hälsning från Dojan

– Kan du berätta om dig själv?
Jag heter Carl-Michael  och jag är 12 

år. Jag bor tillsammans med min mamma 
hela tiden. Min pappa Roland bor på 
Gotland och honom träffar jag två eller 
tre gånger per år, på sommarlovet och 
jullovet oftast. I min familj bor också 
pappa Palle och Pontus som är 9 år. 
Pontus bor hos oss varannan vecka. Jag 
har en landsköldpadda som heter Kapten 
Kaj och tre undulater som heter Sambo.
– Hur kommer det sig att du kallas för 
Dojan?

Min mamma kallade mig för det när 
jag låg i hennes mage. Hon tyckte att det 
var ett ballt och lite roligt namn.
– Vad är dina intressen?

Jag har orange bälte i jiu-jitsu och 
dansar hip-hop en gång i veckan. Jag och 

mamma rider tillsammans på lördagar, 
min favorithäst heter Källtorps Oliv.
– Du är ju också med i Makalösas politiska 
grupp, vilka förväntningar har du med 
ungdomspolitiska gruppen?

Jag vill vara med från början och försöka 
påverka min och mammas framtid. Det 
är alltid roligt att träffa nya kompisar. 
Hur blir man politiker, kan vem som 
helst bli det?
– Jag har hört att du blivit medlem i 
miljöpartiets ungdomsförbund, Hur 
kommer det sig?

Miljöpartiet är bra som kämpar för 
miljön. Jag tycker det är jätteviktigt 
att vi är rädda om 
jordklotet. Jag 
brukar hjälpa till 
med att sortera i 
grovsoprummet och 
mamma glömmer 
ofta att stänga av 
vattenkranen och då 
tjatar jag på henne 
att stänga av.
– Vad vill du 
förändra?

Jag vill ha fler 
parker i Stockholm 
och så vill jag att 
vi ska åka mindre 
bil. Vi borde åka 
tunnelbana, tåg och 
buss oftare. Mamma 
tycker att vi ska få 
åka kollektivtrafik 
gratis och det tycker 
jag också. Fler borde 
hjälpa varandra. 

Jag har en 
utmaning! Jag får 
trehundra kronor 
i månadspeng och 

30 kronor (10 %) ger jag varje månad 
till Stadsmissionen så att de kan hjälpa 
hemlösa och fattiga människor. Hela min 
familj ger pengar till Stadsmissionen. 
Tänk om fler barn kunde göra så!
– Om du fick förändra en sak i världen, vad 
skulle du vilja göra då?

Rent vatten och ren luft till alla 
människor, djur och växter.
Och en sista fråga, vad vill du jobba med i 
framtiden? 

Jag vet inte och måste nog fundera på 
det.

MAKALÖSA BARN

med mamma som skuggskrivare
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Vi fick ett varmt välkommande vid 
centralen i Stockholm första dagen av 
Karin och Märta och de andra som 
jobbar på Makalösa föräldrar. Under det 
första mötet fick vi laga mat tillsammans 
för att lära känna varandra bättre. 
Samtidigt kunde vi diskutera varför vi var 
på den politiska ungdomsgruppen och 
vad vi ville åstadkomma med gruppen. 
Sedan granskade vi våra kommuner och 
fokuserade på det som kan förbättras. Vi 
var 4 ungdomar och 3 ledare på första 
träffen, det blev en liten trevlig grupp 
och vi hade chansen att komma extra 
nära varandra vilket var bra för att det 
var första gången. Vi fick i uppdrag att 
skriva brev och boka tider med våran 
kommunfullmäktige för att ge förslag på 
hur kommunen kan göra livet enklare 
och roligare för människorna som bor 
där. Just nu växer gruppen mer och mer, 
förhoppnings vis växer den ännu mer så 
att fler ungdomar och unga vuxna kan 
bli mer inblandade i kommunerna och 
politik. 

Några korta frågor till Cornelia, en av 
deltagarna i Ungdomspolitiska gruppen.

Cornelia är 15 år och bor i Åtvidaberg:

Hur kommer det sig 
att du anmälde dig till 
att delta i den politiska 
ungdomsgruppen?
– Jag anmälde mig inte ytan blev utvald 
till att vara med av min rektor.  Jag 
tackade ja för att jag vill lära mig mer 
om politik.

Vad förväntar du dig av den 
Politiska Ungdomsgruppen? 
Vad har du för politiskt 
intresse? 
– Jag förväntar mig roliga diskussioner o 
nya kompisar o massvis med ny kunskap. 
Mitt politiska intresse vet jag inte-  

Vad vill du göra i framtiden?  
– Jag vill arbeta som advokat när jag blir 
äldre. Arbeta med människor o uträtta 
problem. Jag har drömmar om ett eget 
företag. Det är väll typ det. 

Några korta frågor till Andreas, en av 
deltagarna i ungdomspolitiska gruppen. 

Andreas är 16 år och bor i Norrtälje

Rapport från  
Politiska Ungdomsgruppen

Varför valde du att anmäla 
dig till att delta i den Politiska 
Ungdomsgruppen? 
– Det var mamma som visade mig 
gruppen, jag tänkte varför inte och 
testade. Jag lärde mig en massa om politik 
och träffade nya kompisar.

Vad förväntar du dig av den 
Politiska Ungdomsgruppen? 
Vad har du för politiskt 
intresse?
– Jag förväntade mig en trevlig och 
respektfull grupp som respekterar alla 
åsikter, det var exakt det jag fick!  

Vad vill du göra i framtiden?      
– Jag vill utbilda mig inom ekonomi 
och vara djupare inbladad i politiken, 
även resa runt och leva livet innan det är 
försent!

Fo
to

: M
ak

al
ös

a 
fö

rä
ld

ra
r

Bli Makalöst certifierad

Sveriges Makalösa 
Föräldrar har sedan 
våren 2012 arbetat med 
att vidareutveckla ett 
certifieringsprogram, 
med fokus på 
arbetsgivarkompetens. I 
verksamheter där man 

i sin yrkesroll möter andra människor, 
talas det mycket om att behandla alla lika. 
Men, att behandla alla på ett likartat sätt 
kan innebära att vissa gruppers situation 
förbises.

För att kunna bemöta alla människor 
med respekt och förståelse, är det 
viktigt att ha kunskap om hur 
professionellt bemötande styrs av 
normer kring föräldraskapet och olika 
familjekonstellationer. En professionell 
kompetens ger ökat förtroende och 
förbättrar förutsättningarna för att var 
och en som söker sig till verksamheten, 
får rätt bemötande. En verksamhet eller 
organisation är också en arbetsplats 
för många människor. Det är inte bara 
patienter, klienter eller brukare som 
gynnas av en god kompetens och en 
medvetenhet. Makalösa Föräldrars 
certifiering innebär att verksamheten 
arbetar strategiskt med att erbjuda en 
god arbetsmiljö för de anställda och ett 
respektfullt bemötande av patienter, 
klienter eller brukare utifrån ett 
”makalöst” perspektiv.

Certifieringsarbetet innebär 
ett åtagande för verksamheten, 
där överenskommen plan för 
genomförandet följs och innefattar 
främst utbildningsinsatser och ett internt 
utvecklingsarbete. Genomförandet 
beräknas ta cirka ett halvår med möten 
en gång i månaden.

För certifikatets utfärdande 
krävs att verksamheten eller 
organisationen uppfyller 
följande kriterier: 

1. Uppdragsgivarens samtliga 
anställda ska ha en kunskapsnivå, 
som motsvarar en grundutbildning 
i föräldrafrågor samt relevanta 
fördjupningskunskaper enligt en avtalad 
plan.

2. Uppdragsgivaren ska med 
utgångspunkt i förvärvade kunskaper, 
aktivt och kontinuerligt arbeta för 
att skapa en öppen, respektfull och 
inkluderande arbetsmiljö.

3. Uppdragsgivaren ska med 
utgångspunkt i förvärvade kunskaper, 
aktivt och kontinuerligt arbeta 
för att skapa ett välkomnande och 
respektfullt bemötande av patienter, 
klienter eller brukare utifrån ett 
”stjärnfamiljsperspektiv”.

4. Uppdragsgivaren ska ha en 
utarbetad och väl förankrad plan för 
hur attitydarbetet skall fortsätta efter 
utbildningens slut. Det gäller dels internt 
som rör de egna anställda och dels externt 
gentemot patienter, klienter och brukare. 
Där ska också finnas en dokumenterad 
plan för att hantera bland annat klagomål 
och diskrimineringsfall.

5. Under certifieringsperioden 
ska uppdragsgivaren genomföra 
kvalitetsgenomgångar enligt en avtalad 
plan.

Certifikatet är giltigt i fem år. Därefter 
görs en förstärkt uppföljning, en så kallad 
”omcertifiering” och certifikatet förnyas i 
ytterligare fem år.
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som kommer hem och hjälper till under 
sjukdomsperioden. 

Hälsan hos personer med 
funktionsnedsättning (ej fördelat på 
ensamförälder): Det är tio gånger 
vanligare med dålig hälsa bland personer 
med funktionsnedsättning i jämförelse 
med övriga befolkningen. Nästan 20 
procent av personerna i åldern 16–84 
år med funktionsnedsättning skattar sitt 
allmänna hälsotillstånd som dåligt eller 
mycket dåligt, motsvarande siffra för 
personer utan funktionsnedsättning är 2 
procent.  

Unga ensamföräldrar
Unga mammor rapporterar i en 
intervjustudie kallad ”Unga mammors 
röster” att de saknar stöd från samhället 
som de skulle behöva. Många unga 
mammor saknar utbildning och har 
låg inkomst. Kvinnorna i studien 
som fick barn mellan de var 15-18 år, 
hade inte kvalificerat sig för stöd från 
socialförsäkringssystemet, och blev 
därmed hänvisade till försörjning genom 
socialtjänsten. Mödrar under 18 år får 
inte heller studiestöd, om de studerar ska 
de upp till 21 års ålder försörjas av sina 
föräldrar, många hoppar därför av skolan 
för att söka arbete. Det är svårt ta igen 
missad utbildning senare och ofta uppges 
dålig ekonomi som skäl till det. Det gör 
att kvinnor som blir mödrar unga ”halkar 
efter”, och att unga mödrars framtida 
levnadsförhållanden kan bli svårare än 
äldre mödrars. Vilket i sin tur påverkar 
ekonomin och därmed även hälsan. I 
studien rapporterar de ensamstående 
mödrarna att de ofta var nedstämda och 
skattade sitt självförtroende som lågt.  

Ensamföräldrar med utländsk 
bakgrund:
De sociala skillnaderna i livsvillkor har 
ökat. Andelen ensamstående med barn 
och föräldrar med utländsk bakgrund 

som har låg ekonomisk standard har 
fördubblats under 2000-talet. 

Mödrar födda i Afrika, Asien 
och Sydamerika rapporterar i högre 
utsträckning en sämre hälsa. Nära 50 
procent av de ensamstående, och över en 
tredjedel av de gifta/samboende mödrarna 
födda i dessa regionerrapporterar ett 
sämre än gott allmänt hälsotillstånd.  

Nyseparerade män/pappor 
med alkoholmissbruk i 
riskzonen:
För många innebär separation en kris, 
som är mer eller mindre djup och 
långtgående.

Resultat från en studie visar att det i 
familjer med ett alkoholmissbruk har 
mer frekvent förekomst av våld och 
separationer än i familjer där föräldrarna 
inte hade alkoholmissbruk . Att växa upp 
med missbrukande föräldrar är även en 
riskfaktor för ett barn.

Heltidsensamföräldrar, med 
t.ex. partner som gått bort 
eller aldrig funnits:
I rapporten från Sveriges Makalösa 
Föräldrar svarar heltidsensamföräldrar 
så här på sin ekonomiska och fysiska 
situation: Majoriteten uppger en svag 
men kanske inte katastrofal ekonomi, 20 
procent bedömer dock sin ekonomiska 
situation som mycket dålig och långsiktigt 
ej hållbar. Även de som inte definierar 
den som mycket dålig, visar på tendens 
till ekonomisk stress som till stor del 
bygger på svårigheten att fysiskt kunna 
förändra situationen (det går t.ex. inte att 
jobba mer, för då tar barnen skada), trots 
stark mental och känslomässig förmåga. 

24 procent av de som besvarat enkäten 
uppger att de är missnöjda med sin 
fysiska hälsa.

30 procent uppger att de är missnöjda 
med sin psykiska hälsa.  

Fotnoter
Ashoka. https://www.ashoka.org/
från Regeringens Handlingsplan för 
arbetsintegrerade sociala företag, 2010-
04-22
Tillväxtverket. Samhällsentreprenörskap 
och sociala innovationer
Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009.
Sveriges Makalösa Föräldrar. 
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 
för ensamföräldrar. Rapport, 2012.
Delrapportering av Regeringsuppdrag. 
Uppdrag om delmål m.m. inom 
ramen för ”En strategi för genomförande 
av funktionshinderspolitiken 2011–
2016” Dnr VERK 2011/442 15 mars 
2013
Unga mammors röster. En 
intervjustudie med unga kvinnor som 
fått barn när de var 15 till 18 år i 
Stockholms län, Stockholm: Stiftelsen 
Kvinnoforum, 2003
Barn och unga 2013 – utvecklingen 
av faktorer som påverkar hälsan och 
genomförda åtgärder, Samordnad 
Folkhälsorapportering.
Skillnader i hälsa bland ensamstående 
och sammanboende mödrar i Stockholms 
län 2002. Diskussion och analys av 
levnadsvillkor och levnadsvanor.
Rapport 2006:7. Enheten för 
Socialmedicin och Hälsoekonomi. 
Centrum för Folkhälsa. FORUM för 
kunskap och gemensam utveckling. 
Stockholms läns landsting
Christoffersen, Nygaard M, Soothill 
K (2003). The long-term consequences 
of parental alcohol abuse: a cohort study 
of children in Denmark. I: Journal of 
substance abuse treatment. 25, s.107-
115
Upp till 18 – fakta om barn och ungdom. 
Stockholm: Barnombudsmannen, 
Statistiska Centralbyrån, 2004 (BR 
2004:06).

Varför satsa på  
socialt entreprenörskap?

I denna artikel ska vi försöka svara på 
frågan varför Makalösa satsar på socialt 
entreprenörskap genom vårt projekt 
Dialogue. 

Men först ska vi försöka förklara: 
– Vad är socialt entreprenörskap?
Socialt entreprenörskap eller 

samhällsentreprenörskap är ett 
begrepp som blivit mycket populärt 
de senaste åren. Historian kring socialt 
entreprenörskap går långt tillbaka i tiden. 
Den första sociala entreprenören i Sverige 
som vi känner till namnet på var Andreas 
And som föddes för 750 år sedan. En 
annan känd social entreprenör är röda 
korsets skapar; Henry Dunant.

Definitionerna kring socialt 
entreprenörskap är många:
Begreppet socialt entreprenörskap har 
myntats av Bill Drayton (1981), grundare 
av den amerikanska organisationen 
Ashoka och betyder ”entreprenörer som 
arbetar för social/ekologisk förändring 
genom entreprenöriella lösningar”.

Ashoka är idag en global organisation 
som arbetar med att stötta sociala 
entreprenörer med stöd, råd och 
finansiering. 

Med begreppet arbetsintegrerande 
sociala företag avses företag som driver 
näringsverksamhet (producerar och 
säljer varor och/eller tjänster) ”med 
övergripande ändamål att integrera 
människor som har stora svårigheter att 
få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv 
och samhälle”.

Sociala företag kan ha olika inriktning 
på sin verksamhet. De kan t.ex. 

vara arbetsintegrerande, ha fokus på 
rehabilitering eller på social gemenskap 
och sysselsättning. Sociala företag 
kan ha flera organisationsformer, t.ex. 
ekonomisk förening, ideell förening, 
kooperativ, stiftelse eller aktiebolag med 
särskild vinstutdelningsbegränsning.  

Definitionen av en samhällsentreprenör 
är den som tar ett innovativt initiativ för 
att utveckla samhällsnyttiga funktioner.

Idéer och/eller metoder som avser att 
lösa ett samhälleligt problem eller behov 
på ett nytt sätt, som kan omsättas till t 
ex företagande eller en produkt/tjänst och 
som kan spridas och användas inom fler 
områden och av andra aktörer (företag, 
föreningar, offentlig sektor med flera).

Företag som driver näringsverksamhet 
med övergripande ändamål att integrera 
människor som har stora svårigheter att 
få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv 
och samhälle,

• som skapar delaktighet för 
medarbetarna genom ägande, avtal eller 
på annat väl dokumenterat sätt,

• som i huvudsak återinvesterar 
sina vinster i de egna eller liknande 
verksamheter,

• som är organisatoriskt fristående 
från offentlig verksamhet. 

Så, med alla dessa definitioner i 
bakgrunden så vill Makalösa göra 
någonting för de människor som 
behöver de mest, personer som står 
längst ifrån arbetsmarknaden, vi har 
därför försökt kartlägga ”våra” utsatta 
grupper; Vad finns det för forskning 
kring Ensamstående föräldrar med 
utländskbakgrund, Heltidsensamstående, 
Unga ensamföräldrar, Hotade/

våldsutsatta kvinnor/mammor med 
fokus på främst delad vårdnad/umgänge 
med barnets far, Ensamföräldrar 
med funktionsnedsättningar, och 
Nyseparerade män/pappor med 
alkoholmissbruk i riskzonen. Tyvärr kan 
vi redan här meddela att det är stor brist 
på forskningsunderlag, men det som 
finns är att hälsan hos alla dessa grupper 
är särskilt utsatt.

En kort summering från kartläggningen 
av hälsan hos utsatta grupper visas nedan:

Hotade/våldsutsatta kvinnor/
mammor med fokus på främst 
delad vårdnad/umgänge med 
barnets far
Ett anmärkningsvärt resultat från ULF-
undersökningen är att ensamstående 
kvinnor med små barn är den grupp som 
löper den allra största risken att utsättas 
för våld. Omkring 15 procent av dem 
hade utsatts för våld eller hot i bostaden 
under år 2003. Ensamboende mammor 
som är socialt resurssvaga, det vill säga 
med flera problem avseende ekonomi, 
utbildning, hälsa, arbete och socialt 
nätverk, utsätts för upprepat våld upp 
till tio gånger så ofta som ensamboende 
kvinnor i allmänhet .

Ensamföräldrar med 
funktionsnedsättningar.
Stöd till föräldrar med 
funktionsnedsättning saknas runt om i 
landet. Risk för ohälsa är därför mycket 
stor. Endast 15,1 % av kommunerna 
i Sverige kan erbjuda hjälp till 
ensamstående om de blir sjuka under en 
längre tid, genom att erbjuda en person 

av Märta Brandts
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to support the young creativity and 
entrepreneurship among the young 
people, both locals and migrants, to 
work together in order to start new social 
businesses and enterprises. This will be 
based on 12 workshops that will be held 
in each partner’s country. 

The overall objective of DIALOGUE 
is to show that cultural diversity can 
be a competitive advantage to develop 
new social businesses. For a receiving 
community it is worthy to work 
with the migrants to develop new 
joint development path based on a 
multicultural approach, this is not only 
ethically correct, but also economically 
valuable. This approach can help to 
improve the social and economical 
conditions of the receiving communities 
themselves. 

Project Dialogue is carried out in five 
different cities, Naples (Italy), Bucharest 
(Romania), Paris (France), Bilbao 
(Spain) and Stockholm (Sweden). All 
the activities will occur everywhere in the 
same period of time. 

Practical information 
The kick off conference, which was in 
November 2013, was held in Bilbao. 
Sophia Lövgren and Karin Edman from 
Makalösa Föräldrar were there to start up 
the project along with the other active 
organizations. The organizations in the 
different countries are: 

• Cooperation and Reciprocity 
Consortium (Co.Re), Project Ahead 
Societa Coopertive, Italy

• Basque centre for Innovation, 
Entrepreneurshop a New Business 
Development (DENOKINN), Spain

• Asociata Serviciul APEL, Romania
• Le Comptoir de L´Innovation (CDI), 

France
And
• Swedish Remarkable Parents (Sveriges 

Makalösa Föräldrar), Sweden
In May, there will be a coordination 

meeting in Sweden, all the other 
organizations will then come to 
Stockholm over a period of 2 days, to 
discuss the project accomplishments and 
needs of improvement.

The project will be based on the 12 
workshops, where the organizations 
will inspire to social entrepreneurship. 
During the workshops the participants 
will interact, build a network and trained 
in business skills. In addition, much focus 
will be to develop the individual's own 
idea. 

The full day workshop will give 
young participants the opportunity to 
express innovative project ideas and 
gain skills in the social entrepreneurship 
fields. Selected participants within 
the D.I.A.L.O.G.U.E. project will be 
supported in the implementation of their 
entrepreneurial project.

The project’s duration is October 
2013 until April 2015.  All the materials 
produced during the workshops will 
be updated on the platform and will be 
available for free download and sharing 
for all registered users.

Schedule for the 
first workshops: 
Workshop 1.1

April 9, 2014, at 17:00 to 20:00
Focus: What is social entrepreneurship?
Location: Botkyrka, Stockholm

Workshop 2
May 17, 2014, at 10:00 to 15:00
Focus: Personal leadership, building 

business plan, idea development
Location: Södra Klara Kyrkogata, 

Stockholm 

Workshop 1.2
June 5, at 12:00 to 15:00 
Sustainable business and idea 

development
Location: Botkyrka, Stockholm

In the project there will also 
be an interactive website that 
all participants in the project 
can use. The website will 
have interactive web social 
community, a marketplace 
for the social start-ups and a 
virtual hub to deliver support 
services for the start-up of the 
multicultural social businesses.

You can find the website here: 
www.dialogue-project.eu

If you are interested in 
participating in Remarkable 
Parents social entrepreneurship 
workshop, keep checking our 
website or email:  
dialogue@makalosa.org

Projekt Dialogue

Background:
Immigration to the most of Europe 
increased significantly from the '80s 
onward, as a result of migration from 
developing countries wanting to escape 
war, oppression, natural disasters or 
poverty. The total number of non-

nationals living on the territory of an EU 
Member State on 1 January 2011 was 33.3 
million, representing 6.6 % of the EU-27 
population. In most EU Member States 
the majority of non-nationals are citizens 
of non-member countries (third-country 

nationals). Looking 
at the distribution 
by continent of 
the origin of non-
member countries 
living in the 
EU, the largest 
proportion (37.2 
%) were citizens 
of a European 
country outside the 
EU-27. A total of 
7.6 million citizens 
from European 
countries outside 
of the EU-27 were 
residing in the EU 
at the start of 2011.

The attitude is 
often based on the 
perception that 
the number of 
jobs is fixed and 
should therefore 
go toward natives 
rather than foreign 
migrants. A very 
interesting report 
from Organisation 
for Economic Co-
operation and 
Development 

(OECD) dated 2010 and titled 
"Entrepreneurship and Migrants" shows 
how the problem could be faced by 
completely changing the point of view 
of the integration policies of migrants 
in the EU labor markets. It is important 
to notice that immigrants in many 
OECD countries exhibit higher rates of 
self-employment and entrepreneurship 
than natives. Relative percentages in 
connections with our project partnership 
countries are: self employed: Italy - Native 
23.6% - Foreign born 17.5%; Spain 
- Native 16% - Foreign Born 11.7%; 
Sweden - Native 8.5% - Foreign Born 
10%; France - Native 8.1% - Foreign 
Born 10.8%.  

The aim
The general goal of the project proposal 
is to significantly impact the social and 
working condition of migrants in the 
EU creating a new model of approach 
to the problem. The project aim is to 
create positive conditions to focus on the 
social and cultural diversity as a potential 
competitive advantage in the fields of 
self-employment/entrepreneurship and, 
in particular, in the start-up of innovative 
social business initiatives. This can serve 
as a basis for integration and economic 
wellbeing for a wide number of young 
migrants.

The target beneficiaries are mainly 
young migrants, aged from 18 to 35.

The plan of project Dialogue is to 
define a new methodological approach 

Swedish Remarkable Parents are involved in a unique project, a project that will inspire young 
people between 18 to 35 years old to social entrepreneurship. The name of the project is…

DIALOGUE: Determined Immigrants and Locals Organize a Global Unique

edited by Märta Brandts
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Barnet i fokus

TEMA BARNET I FOKUS

Ny avhandling
En ny avhandling visar att barn är mer 
nydanande och normbrytande än vad vi 
vuxna tror. Många gånger kan det påstås 
att barn är de som vill hålla på t.ex. 
lönsstereotypa beteenden, men Jenny 
Bengtssons forskning visar att så inte är 
fallet. Även om barnen kan vara mycket 
medvetna om normer som finns, behöver 
de inte nödvändigtvis agera utifrån de 
normerna. Istället kan det vara vuxna som 
istället förstärker normer. Det innebär 
att det är viktigt att som vuxen granska 
sig själv, sitt eget beteende och sina 
egna ord, för att inte agera normerande. 
Studien visade också att det färdiga 
värdegrundsmaterial som finns, inte 
alltid har relevans för vardagen i skolan. 
Samma avhandling fann också att det 
kan vara lättare för barn att hantera och 
närma sig sexualitet, om de först dömer 
ut den som äcklig. Genom att först ta 
avstånd, kunde de senare förhålla sig till 
det laddade ämnet. Det som är svårt, 
både för ett barn och för en vuxen, är 

att komma underfund med vilka normer 
som är underförstådda, och sedan kunna 
ifrågasätta dem.

Lästips:
• Jenny Bengtsson. Jag sa att jag älskade 

han men jag har redan sagt förlåt för det: 
Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare 
år. Linköpings universitet.

Ersättning till 
brottsoffer
Några hundra barn får varje år ersättning 
från Brottsoffermyndigheten, för att ha 
bevittnat våld i hemmet (enligt särskild 
ersättning). Det är också bara 200-300 
barn som ansöker om ersättning. För 
varje år har antalet ansökningar ökat, och 
ett troligt skäl till detta är att polis och 
åklagare (långsamt) blivit bättre på att 
uppmärksamma barnets situation. Ett 

stort problem är att polis och åklagare 
är dåliga på att belysa att barnet hört 
eller sett våldet, ett krav för att kunna 
få ersättning. Samtidigt så uppskattar 
Socialstyrelsen att tio procent av alla 
barn någon gång upplevt våld i hemmet. 
Barnombudsmannen Fredrik Malmberg 
tycker att ersättningen, sju år efter den 
infördes, borde fungera bättre. Det är 
ett problem att barn och unga som lever 
i våldsamma hem osynliggörs. Det är 
viktigt att denna grupp synliggörs, inte 
minst för att förövare kan få hårdare straff 
om barn är närvarande.

Lästips:
• Karin Röbäck. Barns röster i 

vårdnadstvister: om verkställighet och 
professionellas riskbedömningar

• Maria Eriksson & Elisabet Näsman:.
När barn som upplevt våld möter 
socialtjänsten: om barns perspektiv, 
delaktighet och giltiggörande.

Framtidens fadersfigur  
kontra den biologiska fadern
Det talas om att mannen spelat ut sin 
roll i fadersfigurshänseende nu när 
alternativa barnanförskaffningsmetoder 
och familjekonstellationer blivit alltmer 
i ropet. Samtidigt postuleras det att barn 
behöver båda sina föräldrar som objekt för 
identifikation, dock utan att det kunnat 
ledas i bevis. Fadersfiguren går liksom 
inte att isolera som påverkansfaktor i 
vetenskapliga studier. Kvar blir högst 
individuella utsagor med vitt skilda 
slutsatser. Vi kan kanske åtminstone vara 
ense om att fadersfiguren i form av den 
biologiske fadern i någon mån utmanas 
idag. Män har väl också i alla tider frånsagt 
sig denna roll utan att det har betraktats 
som något särdeles häpnadsväckande. 
Det går även att finna uppenbara 
böjelser för anonym spermiedonation 
hos tillsynes helt normala män, vars 
ego tydligen stimuleras av tanken på att 
ha befolkat en hel förskoleklass (dvs. 
utan att ta något som helst ansvar för 
densamma). Detta har jag konstaterat 
efter att ha gjort vissa förfrågningar i 
bekantskapskretsens utkanter (således ett 
inte helt slumpmässigt urval, men ändå). 
Men vem är då framtidens fadersfigur?

Min familjebildning på egen hand 
kom sig inte ur ett ogillande av mannen 
per se, utan snarare som ett pragmatiskt 
ställningstagande efter att ha vigt hela 
min ungdom mellan 18-27 åt längre 
relationer och funnit att denna strävan 
upphört i mogen åder. Min son kom dock 
till av en (lycklig) slump och inte som ett 
resultat av ensamfamiljeplanering, vilket 
emellertid genererar en mängd frågor, 
hans ringa ålder till trots.

”Bor min pappa i Söderhavet precis 
som Pippis pappa?”

”Är det där min pappa?”
”Men var är min pappa då? Jag har 

saknat min pappa”.

Den faktiska pappans motvilja till 
att agera den efterlängtade har såväl 
prestigeskäl (”ingen tvingar mig till 
något”) som kulturella skäl (”man ska 
inte ha barn på stan”). Uppenbart är att 
frågan rör sig djupt i sonens emotionella 
vindlingar redan i tre och ett halvtårsåldern 
och att de uppriktiga svaren inte finner 
sin lämpliga förklaringsnivå inför denna 
ålderskategori.

”Alla barn har en pappa, men alla barn 
träffar inte sin pappa” hade jag kört med 
länge tills jag slog mig i slang med kvinnor 
som blivit gravida genom insemination, 
IVF eller embryodonation på egen hand.

”Alla barn har inte en 
pappa, en del barn har en 
donator” uppläxades jag med 
omgående.

I och med avsaknaden av min befintliga 
sons biologiska far föreföll valet av en 
anonym donator för nästa son vara relativt 
oproblematiskt för mig. De kommer att 
sakna en biologisk far, men de kommer 
att göra det tillsammans. Vad gäller frågan 
om en fadersfigur så är jag personligen 
övertygad om att detta varken måste vara 
en biologisk far eller en man, det kan lika 
gärna kan vara kära vänner och släktingar 
som får betydelsefulla roller i mina barns 
liv…

Kvar står det faktum att den 
biologiske fadern trots allt står 
orubblig, om än skamfilad i 
fadersfigurshänseende. Det går 
inte att tillverka manlig säd på 
konstgjord väg. Fadersfiguren 
kan vara en hen, 
en släkting, en 
vän, donatorn 
kan vara 
anonym. Men 

rent emotionellt kan det bli svårt att 
förhandla bort den biologiske fadern ur 
barns medvetande. Drömmen om det 
egna ursprunget tycks vara en särdeles 
svårutrotad filosofisk undran och norm 
som göder önskan om tillhörighet och 
normalitet. Att ställa sig på dagisets eller 
skolans barrikader och hävda sin rätt att 
avvika från normen kräver ett inte så litet 
självförtroende och närmast filosofiska 
insikter. Jag hoppas dock att mina 
barn ska skapa sig positiva identiteter 
genom att spegla sig i andra i likartade 
(avvikande) familjekonstellationer och 
jag ser därför till att min bekantskapskrets 
är så heterogen som möjligt. Men 
sen någonstans i tonåren lär väl den 
biologiske fadern dyka upp, den anonyma 
donatorn träda fram, de alternativa 
fadersfigurerna emigrera eller avlida och 
hela identitetsbygget rasa för ungarna, 
men det är sådant man ska genomlida i 
tonåren på 2020-talet väl?

”Fullständigt ensamstående mamma, 
Stockholm”

Illustration: Rebecca Landmér

Det finns en utmärkt studiehandledning 
för dem som vill starta en studiecirkel 
kring jämställt föräldraskap. 
Studiehandledningen bygger på Sara 
Dahlins och Johanna Lauris bok ”Det 
löser sig jämt. Om föräldraledighet 
och jämställdhet i vardagen.”. 
Studiehandledning har tagits fram av 
ABF  i samarbete med Norrbottens läns 
landsting, Västra Götalandsregionen och 
Makalösa Föräldrar. Här belyser man 
frågor som relaterar till föräldraledighet, 
arbete, ekonomi, hushållsarbete och 
fritid. Våra ”sanningar och normer” 
vrids och vänds på. Utgångspunkten är 
parrelationen men frågeställningarna 

Varför inte en studiecirkel om jämställt föräldraskap?
anpassas också till dem som lever 
frånskilda. 

Som exempel på frågor som tenderar 
att komma upp i vardagen nämner man 
bl.a. ”vem ska ta nattvaken? Vem får ta 
sovmorgon på helgen, den som jobbar 
eller den som är hemma? Vem ska vabba? 
Vem ska vara föräldraledig, när och hur 
länge? Om ni inte bor tillsammans, hur 
ska jämställdhet uppnås och hur ska 
avlastningen se ut?” Diskussionsfrågorna 
som följer dessa ”vardagsfrågor” är 
av konstruktiv karaktär, t ex ” Har 
omgivningen olika förväntningar på hur 
länge du/ni ska vara föräldralediga? Hur 
hanterar du/ni det?” samt ”Vad kan du/
ni göra för att hälso- och sjukvården ska 

stötta er i ett jämställt föräldraskap och 
se er som likvärdiga föräldrar oavsett er 
familjeform?” 

Frågan som närmast automatiskt 
infinner sig är – finns det plats för 
jämställdhet bland par som separerat, när 
man har så mycket praktiskt som måste 
lösas sinsemellan med hopp om minsta 
möjliga friktion? Säkert finns det par som 
har ett så pass medvetet förhållningssätt 
till relationen i sig, men gissningsvis är 
de inte i majoritet. Varför inte anordna 
en studiecirkel med stöd från Makalösa 
Föräldrar för att utforska saken närmare? 
Hör av er till oss så kan vi säkert hjälpa 
er med att komma igång!
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Särskilt utsatta är ensamstående mödrar. 
Under 2012 fick 36 200 ensamstående 
kvinnor med barn bistånd någon gång 
under året = 23 % av alla ensamstående 
kvinnor med barn. Andelen långvariga 
biståndsmottagare har ökat. Av de 
långvariga biståndsmottagarna var 40 % 
inrikes födda och 60 % utrikes födda. 
Arbetslösheten är den främsta orsaken till 
behov av ekonomiskt bistånd. Under 2012 
hade 46 % av samtliga biståndsmottagare, 
arbetslöshet som huvudsaklig orsak. 
Arbetslösheten var något mindre vanlig 
för ensamstående kvinnor med barn (42 
%). För ensamstående mödrar utgjorde 
otillräcklig föräldrapenning en vanligare 
anledning till behov a v bistånd (10 %) 
jämför med samtliga biståndsmottagare 
(3 %). Många av de hushåll som kan få 
fritidspengen är ensamstående kvinnor 
med barn som är arbetslösa eller som 
otillräcklig föräldrapenning.

Familjer med knappa 
ekonomiska resurser har 
svårare att ha råd att betala 
för barnens fritidsaktiviteter. 
Regelbundna 
fritidsaktiviteter har visat sig 
var en god skyddsfaktor mot 
utanförskap, är utvecklande 
och kan ge en känsla av 
delaktighet. 

Det är därför viktigt att göra det möjligt 
även ör barn i ekonomiskt utsatta familjer 
att vara delaktiga i fritidsaktiviteter.

Enligt SCB-rapporten tenderar barn 
som lever i ekonomiskt utsatta hushåll i 
mindre utsträckning än andra barn spela 
instrument och var med i musikskolan.  

Fritiden skiljer 
sig åt mellan 
barn med olika 
levnadsförhållanden. 
Barn i ekonomiskt 
utsatta hushåll, barn 
till ensamstående 
föräldrar, barn 
med utlandsfödda 
föräldrar och barn 
i arbetarhushåll, 
har en mindre aktiv 
fritid med lägre deltagande i organiserade 
fritidsaktiviteter än andra barn.

Slutsats
Sveriges Makalösa Föräldrar tycker att 
fritidspeng verkar vara en onödig insats, 
som kostar i administration samt gör 
hushållen än mer utsatta. Att komma 
med den här insatsen efter att man fått 
ekonomiskt bistånd i sex månader, 
innebär att barnet varit utanför en längre 
tid, vilket gör det svårare att komma 
in i aktiviteterna på ett naturligt sätt. 
Antagligen har familjen dragit ner på 
utgifterna innan man söker ekonomiskt 
bistånd. Dessutom blir de stora utgifterna 
när skolterminen startar, om man inte 
hinner söka i tid och inte kan betala, så 
kommer det ta lång tid innan man kan 
börja sin aktivitet. Man kanske har fått 
lämnat sitt lag eller den grupp man tränat 
med, går det då att komma tillbaka? 

Barn tar också ett stort ansvar. Hur 
skall man kunna undvika att de får dåligt 
samvete att de får göra men ingen annan 
har råd? 

Barn är otroligt medvetna 
om att familjen är fattig. 
Och hur skall 3.000 kr 

per barn och år räcka till 
avgifter, kläder, resor, etc. där 
dessutom barnen är i en ålder 
där de växer ur ett par skor 
på ett par månader? 

Dessutom finns det regionala skillnader 
om vad som erbjuds, från de mer stränga 
vintrarna i norr till helt andra aktiviteter i 
snöfattiga delar och även mellan stad och 
landsbygd.

I rapporten fastställs att framför allt 
ensamstående mödrar och utlandsfödda är 
som mest utsatta. Resurser borde sättas in i 
form av ökat barnbidrag, föräldrapenning 
och underhållsbidrag, samt stöd att 
komma in i arbetsmarknaden. Regeringen 
aviserar att skjuta till 41 miljoner kr för 
2014 (förslaget träder i kraft 1/7 2014) 
och 81 miljoner kr per år från 2015. 
Skulle man även kunna inkomstanpassa 
barnbidraget skulle ytterligare pengar 
kunna gå till dem som verkligen behövde. 

Återigen kommer även fritidspengen 
att bli ytterligare en orsak till ekonomiskt 
oenighet vid separation. Är man inte 
överens kommer barnet att drabbas, om 
den ena parten vägrar att betala.

TEMA BARNET I FOKUS

Förslag till fritidspeng till barn  
i hushåll med försörjningsstöd
I syftet att förbättra möjligheterna 
att delta i fritidsaktiviteter för barn i 
ekonomiskt utsatta familjer, aviserade 
regeringen i budgetpropositionen för 
2014 att införa en fritidspeng.

Fritidspengen skall rikta 
sig till barn som går i 
grundskolans årskurs 4-9 
i hushåll som har haft 
ekonomiskt bistånd i minst 
6 månader den senaste 

tolvmånadersperioden, eller 
längre.

Fritidspengen föreslås uppgå till 
högst 3.000 kr/barn/kalenderår 
och skall täcka faktiska utgifter för 
barnets deltagande i regelbundna 
och ledarledda fritidsaktiviteter, som 
respekterar de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska 
värderingarna.

Fritidspengen är riktad till barnet men 
barnet kan bo växelvis 
hos sina föräldrar i 
olika hushåll och det 
bör därför finnas en 
möjlighet för båda 
hushållen att ansöka 
om fritidspeng. I dessa 
fall bör rätten till 
ersättning begränsas till 
halva fritidspengen per 
hushåll (högst 1.500 
kr) och prövas var 
för sig för respektive 
hushåll. Har båda 
haft försörjningsstöd 
i sex månader eller 
mer, kan fritidspengen 
beviljas till båda 
hushållen. Om endast 
det ena hushållet har 
försörjningsstöd medan 
det andra hushållet är 
självförsörjande, innebär 
ovan nämnda princip att 
fridspeng bara betalas 
till det hushåll som har 
försörjningsstöd, då det 
förutsätts att det andra 
hushållet kan betala sin 
del av kostnaderna för 
barnets fritidsaktiviteter. 

Ansökan om fritidspeng skall prövas av 
socialnämnden i den kommun där den 
sökande är aktuell för försörjningsstöd. 
Om den sökande varit bosatt i en annan 
kommun är det den sökande som måste 
visa att han eller hon uppfyller kraven på 
rätten till ersättning. 

Beslut om fritidspeng får inte innebära 
att riksnormen i försörjningsstödet 
beräknas till en lägre nivå. Fritidspengen 
skiljer sig från ekonomiskt bistånd. Det 
är en ersättning för specificerade utgifter 
och är inte behovsprövad. I normalfallet 
bör om det är möjligt ersättning för 
fritidsaktiviteten utbetalas av kommunen 
direkt till anordnaren av aktiviteten mot 
någon form av underlag, t.ex. faktura, 
inbetalningskort, antagningsbevis eller 
liknande via bank- eller plusgiro och 
under förutsättning att mottagaren 
av betalningen inte får kännedom 
att det är socialtjänsten som betalar 
fritidsaktiviteten.

Om någon genom oriktiga uppgifter 
eller genom underlåtenhet att lämna 
uppgifter, får socialnämnden återkräva 
vad som betalats ut för mycket.

Statistik
Antalet hushåll som fått ekonomiskt 
bistånd någon gång under 2012 = 
225 100, dvs 5,7 % av antalet hushåll 
i befolkningen. Det är betydligt fler 
hushåll utan barn än barnhushåll som 
har ekonomiskt bistånd. Barnhushållen 
utgör 30 % av samtliga hushåll med 
ekonomiskt bistånd.  Antal barn som lever 
i hushåll med ekonomiskt bistånd = 132 
000 vilket motsvarar 7 % av alla barn i 
befolkningen. Även om det är fler hushåll 
utan barn som får ekonomiskt bistånd 
är barnhushållen överrepresenterade. ©
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• Var inte för snabb med en ny 
partner!
”Skaffa inte en ny partner snabbt, eller ha 
för många partners under en kort period, 
introducera ingen ny för snabbt.”

”Tänk på att fråga ditt barn om det vill 
träffa personen, och respektera önskan.”

• Låt barnet vara med och 
bestämma!
”Låt barnet vara med och bestämma var 
det ska bo och hur länge det ska vara 
hos den ena föräldern, men lägg inte för 
mycket ansvar på barnet.”

”Tänk på att barnet kan få lite dåligt 
samvete av att välja. Det vill kanske inte 
göra någon av föräldrarna ledsen och 
ensam.”

• Gör det så praktiskt och 
enkelt som möjligt för barnet!
”Jag tycker att man borde säga till sitt 
barn att det är upp till det att bestämma 
vart det vill bo, till viss del. För när allt är 
kaos i livet vill man ju bestämma något.”

”Gör det så smidigt som möjligt; bo 
nära varandra och nära skolan. Man 
känner sig inte välkommen och får ingen 
ro om man får sova i en gästsäng och ha 
kläderna i en resväska. Då känns det som 
att man är på resande fot hela tiden.”

• Kämpa för barnets skull!
”Jag tycker efter erfarenhet att om det är 
så att en av föräldrarna får ensam vårdnad, 
så tycker jag att den andra föräldern ska 
försöka få gemensam vårdnad; visa att 
den kämpar för barnet.”

”Ge inte bara upp, känn inte att ni 
inte har någonting att kämpa för, för det 
tolkar man som att man är oälskad. Vill 
inte pappa kämpa för mig?”

• Var lyhörd och varsam mot 
barnet!
”Fråga alltid vad barnet vill. Prata under 
skilsmässan. Bara småsaker kan göra det 
lättare. Det är tufft att vara skilsmässobarn 
även om vi kommer klara det.”

”Var där. Var närvarande. Var en del 
av barnets liv. Det som jag sörjer är inte 

familjen jag har förlorat, utan pappan och 
mamman som jag en gång hade.”

”Andra vuxna som känner barnet: tänk 
på att stötta barnet. Ge det omsorg, men 
prata inte så mycket om föräldrarnas 
skilsmässa; då kan de ledsamma tankarna 
komma upp i huvudet igen, utan låt det 
gå ett tag.”

”Ge det tid. Inte alkohol!”

• Vuxna borde fatta att det tar 
lång tid att komma över det 
här!
”Låt barnet prata med någon professionell, 
om det behöver det.”

”Fråga ofta hur barnet känner sig. Om 
ni ser att barnet inte riktigt mår bra; se 

inte genom fingrarna, för oftast är det 
enklare att öppna sig om någon verkligen 
frågar efter det.”

Skilsmässor och 
vårdnadstvister i Sverige idag
Det finns ungefär 2 miljoner barn i 
Sverige och under ett år är ca 50 000 av 
dem med om en skilsmässa.

Ungefär vart fjärde barn har föräldrar 
som inte lever ihop. DRYGT 7 000 BARN 
är varje år med om en vårdnadstvist.

Tvister om vårdnad, boende och 
umgänge har ökat kraftigt under hela 
2000-talet. Mellan 2008 och 2012 steg 
antalet inkomna tvistemål gällande 
vårdnad med drygt 46 procent.

TEMA BARNET I FOKUS

BRIS: Lyssna på mig

BRIS har släppt en unik rapport där barn 
har beskrivit sina upplevelser av att gå 
igenom en skilsmässa. Rapporten heter: 
LYSSNA PÅ  MIG - barnets upplevelse av 
skilsmässa och föräldrars konflikter

I alla år har skilsmässa och föräldrars 
konflikter varit ett vanligt ämne för BRIS 
i kontakter med barn och unga, men 
även med vuxna. Och många gånger 
uppkommer barnets upplevelser om 
att inte bli hörd i situationen som de 
befinner sig i. 

Författare av rapporten är Sofia 
Grönkvist, sakkunnig på BRIS 
tillsammans med kollegan Marie Angsell. 
Arbetet började med att analysera 3 
660 mejl till BRIS från barn som berört 
skilsmässa och föräldrars konflikter. 
För att ytterligare fördjupa perspektivet 
skapades också en tillfällig kategori i 
BRIS forum där inloggade barn och unga 
kunde bidra med egna råd till vuxna i en 
skilsmässa. Genomsnittsåldern på barnet 
som kontaktar bris om skilsmässa är ca 
14 år.

Målgruppen för rapporten är 
professionella som i sitt dagliga arbete 
möter barn och unga, exempelvis 
skolpersonal och socionomer. Men det 
finns även en ungdomsversion. 

Rapporten syftar till att öka 
medvetenheten och kunskapen hos 

professionella som i sitt yrke bemöter 
barn i kris. Målet med rapporten är 
att lyfta fram barnens röster och deras 
perspektiv vid en skilsmässa. 

En skilsmässa innebär oftast en kris 
för alla inblandade och ofta har man 
som förälder fullt upp med sin egen kris. 
Barn och föräldrar är också ofta i otakt 
i processen kring skilsmässan. Barnen 
berättar i rapporten att de är vilsna i 
relation till sina föräldrar, syskon och nya 
familjemedlemmar. De beskriver känslor 
och situationer som de inte vet hur de ska 
hantera och de berättar att de inte blir 
lyssnade till eller tas på allvar.

I rapporten finns flera råd från barnen 
till föräldrarna här kommer några citat 
från rapporten:

• Tänk er för innan ni skiljer er!
”Jag tycker att föräldrar ska vara försiktiga 
när dem bestämt sig för att skiljas. Jag 
tycker man ska försöka lösa sina problem 
genom att gå och prata med någon, 
innan man gör det. Tänk er för innan ni 
bestämmer er för att skiljas. Alla bråkar, 
tänk på det!”

”Ge inte upp! Försök att lösa era 
problem på ett annat sätt, t ex genom att 
gå och prata med någon, ett relationsråd 
eller vad som helst. Skilsmässa är värre för 
barn än vad vuxna verkar tro.”

• Förklara för barnet!
”Om en skilsmässa verkligen var 
nödvändig, se till att prata med barnet! 
Förklara ingående så att barnet förstår 
varför ni skiljer er, och vad som kommer 
att hända efteråt.”

”De vuxna som skiljer sig borde stötta 
barnet först. Var öppna och ärliga och 
berätta för barnet om saker! Gör saker 
och ting tydliga för barnet.”

• Tänk på att barnet inte valt 
skilsmässan
”Om ditt barn vill bo bara hos mamman 
eller bara pappan så borde ni låta den göra 
det. Ni måste låta ert barn vara lyckligt. 
Även om ni är olyckliga.”

”Ta inte ut ilskan på era barn. Man 
måste hålla ihop ännu mer när man går 
två olika vägar, och inte sjunka för lågt.”

”Tänk på att föräldrarna inte är de enda 
som är ledsna och förvirrade i detta läge.

• Uppför er!
”Vi vet att det finns anledningar till 
att ni skiljer er; men prata inte skit om 
varandra.”

”Bråka om ni vill, men snacka inte 
skit om varandra! Försök att sköta tider, 
pengar och sånt med varandra.”

• Ha kontakt med varandra!
”Ni måste kunna prata och träffas när 
det är nödvändigt, för barnets skull. 
Tyvärr kommer barnen tycka att det är 
föräldrarnas fel att livet blivit skit. Tyvärr 
är det så, men som förälder får man göra 
det så bra som möjligt för barnet.”

”Sluta fråga om vad den andra föräldern 
gör osv. Vi barn orkar inte. Vi barn är 
inga budbärare; vill ni ha något sagt, säg 
det själv!”

• Visa inte alla känslor för 
barnet!
”Det är jättebra att prata med barnet om 
känslor men prata inte med barnet om 
vissa saker; t ex hur du vill bli kär igen.”

”Det är okej att gråta eller må dåligt, 
men visa det inte inför barnet! Barnet 
blir ännu ledsnare av att se föräldrarna 
gråta. Men ibland kan det vara skönt 
att föräldrarna visar känslor, så att man 
förstår dem.”

Lyssna på mig - Barnets upplevelse 
av skilsmässa och föräldrars 
konflikter. BRIS, Barens Rätt i 
Samhället. Rapport 2013

Kan laddas hem på BRIS 
webbplats: http://www.bris.se/
default.asp?pageID=435

Rapport om barns upplevelser vid skilsmässa. Sammanfattat av Märta Brandts.
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”De ville helst inte blanda in oss. Det var nästan det enda jag tyckte 
var bra.” (Maja, 13 år)
SKILSMÄSSA drabbar massor av svenska barn varje år och deras 
föräldrar får allt svårare att  komma   överens. Antalet vårdnadstvister i 
domstol har exempelvis dubblerats de senaste tio åren. 
Samtidigt vet vi att DET SOM SKADAR BARNEN ALLRA MEST ÄR 
FÖRÄLDRARNAS KONFLIKTER. Så vad gör vi åt saken?

Man kan skilja sig från sin partner men aldrig från sina barns mam-
ma eller pappa! 
Med all sannolikhet kommer du och din expartner att delta i olika 
familjeaktiviteter tillsammans så länge du lever. Och varför det? Jo, för 
att era gemensamma barn vill det och behöver det! Så varför inte släppa 
prestigen och anstränga sig för att hitta en samarbetsform som är så 
civiliserad och acceptabel som möjligt? För allas bästa.

Familjer i Förändring - stöd för hela familjen!
Familjer i Förändring är ett – ursprungligen amerikanskt – familjeut- 
bildningsprogram för föräldrar som separerat och deras minderåriga 
barn. Programmet är i första hand avsett att underlätta anpassningen 
efter separationen och förebygga problem hos barnen. Även om de allra 
flesta föräldrar vill sina barns bästa är det lätt hänt att relationen mellan 
de före detta makarna präglas av negativitet och konflikter som ska-
dar barnen. Familjer i Förändring erbjuder konstruktiva alternativ till 
sådana destruktiva mönster. Programmet låter barnen komma till tals, 
vilket verkligen ger gladare barn, medan de vuxna får diskutera barns 
reaktioner vid skilsmässa och hur man etablerar ett fungerande sam-
föräldraskap. Programmet är helt fristående och ett utmärkt komple-
ment till både familjerådgivning, samarbetssamtal och separation s- 
team.

“Den information ni gav barnen om barns rättigheter, om skilsmäs-
sor och hela sammanhanget – det var guld värt!! De kunde stödja sig 
på vad de lärt hos er i stället för att vara helt prisgivna åt mina eller 
mitt exs åsikter och synpunkter.” (Maria, förälder) 

Delta i Familjer i Förändring! 
Kursen omfattar sex lektionstimmar, normalt fördelade på två eller tre 
tillfällen. Föräldrarna deltar självständigt och vid olika kurstillfällen för 
att skapa en konstruktiv och konfliktfri miljö. Barn och ungdomar går 
parallellt i egna åldersanpassade grupper. 

Läs mer om Familjer i Förändring och kursutbudet på vår hemsida, 
www.kom-igen.se! För närvarande erbjuder vi programmet i Stock-
holmsområdet, men vi tycker att alla borde få en chans att delta i 
Familjer i Förändring! 
Hör av er så försöker vi ordna en kurs där ni bor! 

Kom Igen AB erbjuder
-utbildningsprogrammet Familjer i Förändring, som ger stöd åt separe-
rade familjer och sätter barnen i centrum
-gruppsamtal med konfirmander och skolungdomar om hur de hanter-
ar situationen när de eller deras kompisar drabbas av skilsmässa
-samtalsstöd till skilda föräldrar
-föredrag om goda skilsmässor och glada barn

Hur gör vi bäst för barnen?
TEMA BARNET I FOKUS

Familjer i Förändring
November 2013, fick jag och flera 
på Sveriges Makalösa Föräldrar gå en 
komprimerad kurs via Kom Igen med 
bland andra grundaren Anna Lidgard. 
Jag var själv lite tveksam, jag hade inte 
haft någon ”svår” skilsmässa och jag 
hade heller inte behövt genomgå en 
vårdnadstvist. Min son var dessutom 
24 år. Var jag rätt person att gå? Svaret 
blev under kursens gång ett självklart 
”ja”. Dels för att jag verkligen förstod 
hur viktigt det var att snabbt få stöd och 
samtal efter en skilsmässa och då särskilt 
för barnen som alltför ofta tror att de 
kan vara orsaken till separationen. Dels 
blev det även hjälp för mig själv med 
flera aha-upplevelser, då mina föräldrar 
gick igenom en jobbig separation tidigt 
i mitt liv. Och, i förlängningen, även för 
min son och hans framtida barn. Det 
verkar som om vi bär med oss ”såren” 
i generationer. Det blev därför en stark 
upplevelse, även om jag ibland satt och 
önskade att jag fått gått kursen för många 
år sedan.

Nu sitter jag återigen med Anna 
Lidgard framför mig och hon berättar 
hur företaget Kom Igen kom till. Anna 
pluggade juridik på 70-talet, gifte sig 
och fick fyra barn. Familjen flyttade till 
England 1983 och senare till Spanien. 
1995 var separationen ett faktum och 
efter tolv år utomlands flyttade Anna 
hem med de fyra barnen. Barnen 
bodde huvudsakligen hos henne men 
tillbringade loven hos sin pappa. 

Att vara ensam med fyra barn, mellan 
5-13 år, var ett heltidsjobb i sig. Det var 
tungt och hon saknade back-up, råd, 
hjälp och stöd från samhället.  Anna 
kände att när barnen blev större, ville hon 
göra något för just skilsmässofamiljer. 
Åren gick och 2004 började Anna åter 
studera, denna gång psykologi och 
pedagogik. I en av läroböckerna läste hon 

att i USA hade man infört obligatoriska 
kurser för föräldrar som ansökt om 
skilsmässa. Kurserna syftade främst till att 
underlätta skilsmässan för barnen. Anna 
kände direkt att det här var något som 
skulle behövas även i Sverige. 

Den ena studien efter den andra visade 
att skilsmässobarnen i USA hade fler 
problem än barn med gifta föräldrar, en 
ökning från 10% till 20-25% och den 
största anledningen till problemen var 
just föräldrarnas konflikter. Domstolarna 
reagerade på mängden familjerättsliga 
tvister. Men även för domarna, som 
upplevde vårdnadstvisterna som 
oerhört tunga mål och som de tyckte 
att de ofta saknade kunskap för. För att 
motverka trenden infördes den första 
skilsmässokursen i Texas. Konceptet var 
framgångsrikt och spred sig snart till 
andra delstater. Här i Sverige har bland 
annat rådman Ylva Myrberg vid Norrtälje 
tingsrätt och ansvarig för utbildningen 
av domare i familjerätt, sett samma 
utveckling av vårdnadstvisterna. 

Anna Lidgard bestämde sig för att ta 
reda på så mycket som möjligt om olika 
skilsmässoprogram i USA för en B-uppsats 
och hörde då talas om professor Joseph 
Brown från universitetet i Louisville, 
Kentucky.  Både han och hans fru är 
psykologer och har arbetat hela sitt liv 
med att utveckla program för att stärka 
föräldrar i sin roll. I början av 90-talet 
utarbetade professor Brown ett program 
för skilsmässofamiljer i samarbete 
med domstolsverket i Kentucky. Hans 
6-timmarskurs Families in Transition 
infördes som obligatoriskt program 
vid skilsmässa 1992. Anna kontaktade 
professor Brown och 2007-2008, var hon 
över i Amerika och gick bland annat en 
auktorisationskurs. Dessutom fick hon 
sitta med vid domstolsförhandlingar 
vid Family Court som hade hand om 

vårdnads- och underhållstvister och även 
adoptioner.  Och vid dessa domstolar 
fanns full kompetens att ta hand om de 
här målen.  

Hon tog med sig konceptet till Sverige. 
Översatte och anpassade materialet och 
2009 började hon med ett pilotprojekt 
och kallade programmet Familjer i 
Förändring. Särskilt barnkursen blev så 
överväldigande bra att barnen inte ville 
gå hem. De fick äntligen prata om sina 
känslor, utan att behöva ta ansvar för och 
hänsyn till föräldrarna. 

Anna avslutar med att säga att 
programmet inte är terapi, utan snarare 
kompetensutveckling. för barnens 
skull. Är familjen dysfunktionell och 
ett samarbete mellan föräldrarna inte 
är möjligt eller ens önskvärt, erbjuds de 
annan hjälp. Det är inte skilsmässan i 
sig som skadar barnen utan föräldrarnas 
bråk. Därför är det också viktigt att 
familjen får hjälp så fort som möjligt, 
innan krisen blivit för djup. 

Jag har också fått tagit del av 
kursmaterialet, dels för de vuxna men 
även för ungdomar och de mindre barnen. 
Mycket handlar om känslor och att känna 
igen dem och det var här jag själv hade 
mina aha-upplevelser. I vuxenboken 
beskrivs bland annat krisens fyra faser: 
Chock – Reaktion – Reparation – 
Nyorientering. Och för barnen är det att 
känna igen sina känslor och att verkligen 
reda ut att de inte har någon skuld. 

Den här önskan, att snabbt få hjälp, 
att få lära sig att förstå, att kommunicera 
diskuteras gång på gång på Makalösa 
Föräldrars träffar. Idag är köerna till 
familjerådgivningen alltför långa och att 
gå privat är ofta för kostsamt. Kanske är 
det dags att ta över något bra som Families 
in Transition, from over there?

MEDLEMSINFORMATION

Kallelse till årsmöte
Lördag 26 april välkomnar vi alla kl 14.00. 
Vi får då spännande föredrag m.m. fram 
till ca 16.30, då vi tillsammans förbereder 
maten. Middag äts ca kl 18.00, och då 
väntar också underhållning som till dess 
är en överraskning.

Söndag 27 april börjar med själva 
årsmötet kl 9.00 och avslutas kl 12.00. 

Under söndagslunchen ska vi utse 
Årets Medlem! Mer information finns på 
hemsidan.

Vi ser gärna att så många som möjligt 
kommer! Beroende på hur många barn 
som kommer, samt deras ålder, så planerar 
vi en riktigt makalöst rolig underhållning 
för båda vuxna och barn på lördagkvällen. 
Vi vill också då bjuda på god mat.

Riksorganisationen finansierar som 
vanligt en representant från varje 
lokalförening. Det finns förstås möjlighet 
att t.ex. åka bil, med flera passagerare.

Vi genomför vårt årsmöte 26-27 april 
i Lund. Platsen är IOGT-NTO:s lokaler, 
på Bantorget 5.

För mer information: maila 
ordforande@makalosa.org eller ring 
Catarina på 0768-519795.

För att vi ska kunna planera detta så 
bra som möjligt, anpassat till er deltagare, 
så ser vi gärna att ni redan nu lämnar 
en intresseanmälan. Planerat schema 
är lördag 14-17 medlemsfrågor samt 
gemenskap; 18-21 underhållning och 
söndag 9-12 årsmöte.

Om man bokar in sig på Winstrup 
Hostel (Winstrupsgatan 3) via Makalösa 
Föräldrar (vi har bokat upp två sovsalar), 
ingår lakan men inte frukost (kostar 45 
kr/person). Däremot kommer vi att ha en 
lättare frukost i möteslokalen.

Önskar ni bo på Winstrup 
Hostel, skicka snarast nedan 
info till admin@makalosa.org:
• Namn, adress, tel nr
• Eventuella barn och deras 
namn
• Eventuella allergier eller 
specifika önskemål kring mat 
eller logi

Efterlysning: Årets Stöttare, Årets 
Konstnär och Årets medlem
Årets Stöttare
Årets Stöttare är ett pris som Sveriges 
Makalösa Föräldrar delar ut varje år. 
Med detta pris vill vi uppmärksamma 
goda krafter som arbetar för att sprida 
en positiv bild av ensamföräldrar och 
skapa förutsättningar för likvärdigt 
föräldraskap, oavsett familjekonstellation.

Är du konstnär och vill dela 
med dig av din talang?
Under 2012 utvecklade vi vårt pris, 
som hitintills har bestått av en vacker 
vandringspokal, som vandrar från Stöttare 
till Stöttare, och har istället gett chansen 
till konstnärer som med sin fantastiska 
talang vill hjälpa Sveriges Makalösa 
Föräldrar att hjälpa och inspirera. Oavsett 
vad du kan tänka dig att skapa, så tänker 

vi dels ge ditt konstverk till Årets Stöttare 
och, om möjligt, förmedla vidare gåvan 
till medlemmar m.fl. Om du t.ex. bidrar 
med en tavla, så vill vi kunna använda 
den på t.ex. t-shirts eller som vykort. Allt 
detta måste ske utan ersättning från vår 
sida, men däremot ger det dig massmedial 
uppmärksamhet och chansen till att flera 
ska bli medvetna om din talang. 

Läs mer här om Årets Stöttare 
och Årets Konstnär: http://www.
makalosa.org/verksamhet/arets-
stottare/

Maila dina förslag till kansli@
makalosa.org 

Skicka in ditt förslag till 
riksordförande Catarina Danso: 
ordförande@makalosa.org eller 
nominera anonymt i en enkät: 
https://sv.surveymonkey.com/s/
medlem2014

Årets Medlem
Har du en (Makalösa) vän, som gjort en 
insats för Makalösa Föräldrar, som du vill 
nominera till Årets Medlem? Den som 
kan bli årets Makalösa Medlem ska vara 
en person som har gjort ”något extra”, 
det kan vara allt från att ha värvat nya 
medlemmar till att vara en medmänniska. 
Det kan också vara någon som har gjort 
lite extra i styrelsen, är duktig på att få 
nya medlemmar att komma på aktiviteter 
eller som brukar ställa upp, t.ex. handlar 
mat när någon är sjuk.

av Karin Edman
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Hjälp oss hjälpa!

MEDLEMSINFORMATION

90-konto
Från och med år 2013 kommer du 
som vill hjälpa kunna donera en gåva 
direkt till vårt 90-konto, som bl.a. 
garanterar att insamlingsverksamheten 
inte belastas med oskäliga kostnader 
och att inkomna medel disponeras för 
uppgivna ändamål. Du kan läsa mer på 
www.insamlingskontroll.se om deras 
verksamhet och här kan du läsa mer om 
vår specifika insamlingsverksamhet.

Inga gåvor är för små! Vårt 
kontonummer är: 90 03 15-3. Föredrar 
du att betala till bankgiro-nummer, är det 
900-3153.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en 
intresseorganisation för ensamstående 
föräldrar och deras barn. Det innebär 
att vi rätt ofta möter medlemmar som 
befinner sig i ekonomisk och social 
utsatthet.

Just sommarlovet och julhelgen kan 
vara särskilt tunga och bekymmersamma 
perioder. "Alla andra" tycks ha,

För att vi ska kunna hjälpa dessa 
barnfamiljer än mer effektivt, har vi sökt 
och fått 90-konto. Med DIN hjälp, kan 
vi härmed ta emot ändamålsspecifika 
ansökningar från ensamstående föräldrar 
som önskar stöd till att ge en GLAD 
sommar eller en GOD jul till sina barn. 

Vill du ge en peng till denna 
verksamheten skriver du på inbetalningen 
"sommar och jul kampanj".

KFUM
Tack vare KFUM Ängelsholm och 
projektet Sköna Dar (www.skonadar.
se) har 25 Makalösa barn fått platser 
på KFUMs mycket populära läger 
(som genomförs mellan 12 juni och 18 
augusti).

Sommarlägren innehåller:  Våra 
aktiviteter är huvudsakligen segling, 

paddling, kamratbana, höghöjdsbana, 
sport, pyssel och skapande. Under period 
2 och 4 kan det bli övernattningshajk 
och eventuell dagpaddling/dagssegling. 
Förutom tävlingar och lekar har vi förstås 
en massa annat för oss, bland annat 
bad, naturspår, disco, lägerbål, temadag, 
hyddmys, ljusspår och framträdande och 
annat roligt. 

För att få åka på lägren krävs ett 
medlemskap i KFUM på ett år och det 
kostar 50 kr/per ungdom. 

KFUM ”vilar” på kristna grunder, även 
om de inte märks i deras verksamhet, så 
kan ibland vissa föräldrar reagera på det. 

Kfum har flera lägergårdar i Sverige, 
dessa finns i: Stockholm, Göteborg, 
Umeå, Jönköping, Norrköping och 
Uppsala (endagsläger).Om någon 
lokalförening eller något familjenätverk 
vill samarbeta med KFUM på sin lokala 
ort, hör av er till oss!  Maila kansli@
makalosa.org 

Ensamma mödrar 
i Nepal
Med hjälp av vårt 90-konto kan vi också 
ge vårt stöd till ensamföräldrar i andra 
länder! Under 2014 samlar vi in pengar 
till ensamma mammor i Nepal.  Följande 
artikel är på engelska. 

RUWON Nepal is a non-governmental 
organization which works for children 
rights, youths and women empowerment 
since 2007. As per our objective, we 
have been working with micro-saving 
programs for conflict affected single 
women, and youth empowerment. 
We have established 'RUWON Star 
Children's Home' as an orphanage where 
we have been taking care of more than 
20 children in its year of establishment. 

Hence, we expect your solidarity for our 
effort we have made.

Single Mothers in Nepal - 
From Poverty to Economic 
Empowerment
17 women are listening attentively to Dr. 
Malar as she speaks. 

“You are Businesswomen!”
This is not charity – you are 
businesswomen!” Dr. Selvamalar 
Ayadurai (Dr. Malar) proclaimed with a 
powerful voice and strong gestures to the 
women who gathered in Rural Women's 
Network Nepal's (RUWON Nepal) 
office on the 1st of August.

Dr. Malar is the president of Tech 
Outreach Malaysia and was in Nepal for a 
two-day visit as a part of the microfinance 
project that is a collaboration between 
RUWON Nepal and Tech Outreach.

The project is implemented by 
RUWON Nepal and has given 17 single 
mothers who all live below the poverty 
line, the opportunity to receive an 
interest-free loan that enables them to 
start their own business. The loan should 
be paid back on a weekly basis over 18 
months and is used to start businesses 
in which the women already have skills, 
such as tailoring, and starting a tea shop.

Business Skills, Confidence and 
Empowerment
Uma Ghimire, President of RUWON 
Nepal together with Dhruba Phrasad 
Ghimire, General Secretary of RUWON 

Nepal and Dr. Selvamalar Ayadurai, 
President of Tech Outreach Malaysia. As 
the introduction quote indicates, the aim 
of the project is bigger than just to enable 
the women start a business that will help 
them make their ends meet and support 
their children, for whom they are now 
struggling to put food on the table. The 
project also aims to empower the women 
with confidence and skills – transforming 
them into real business women who are 
in charge of their own destiny.

Important Characteristics 
of Empowered Women 
Entrepreneurs
During her visit, Dr. Malar signed the 
contract with RUWON Nepal and 
distributed the loan to the women, but 
more importantly, she held an interactive 
workshop with the women as a first step 
towards becoming empowered women 
entrepreneurs. 

Successful Training Model
The training of the women will continue 
as each of them will have a meeting twice 
a month with a business coach. The coach 
will support the women in their business 
and help them overcome the difficulties 
as well as training them in business skills 
such as basic profit and loss calculations 
and how to differentiate from other 
businesses.

The model has proved successful before. 
When carried out by Tech Outreach in Sri 
Lanka and Malaysia, 98 % of the women 
have repaid their loan and 88 % are still 
successfully running their business.

Dr. Malar: Humble Beginnings
Dr. Malar herself is a truly inspiring 
and intelligent woman. She has a Ph.D. 
in Political Science and is running Tech 
Malaysia on a voluntary basis on the 
side of her ordinary work as a Honorary 
Lecturer at Newcastle University, 
Australia. 

When asked from where she gets the 
energy to do all this work – and with such 
passion, she says, “When I work with 
disadvantaged women I feel inspired” and 

MEDLEMSINFORMATION

Makalösa Föräldrars insamlingsverksamhet

goes on by saying that the satisfaction of 
making a difference is unimaginable.

Second Microfinance Project 
Launch to Help 40 Women
A second batch of the microfinance 
project will be launched in November, 
when around 40 women will be selected 
in the Sindhouli District of Nepal to 
receive the loan.

The repayment of the loans will go into 
a revolving fund that RUWON Nepal 
will use to run the same project in the 
future.

In addition, RUWON Nepal is looking 
for more funds at the moment to be able 
to increase the scale of the project and 
turn more poor women into successful 
business women. 

Anu Tamang's Story
One woman who 
received a loan 
from the project is 
Anu Tamang. Anu 
lives with her three 
children (Arati, 
9, Samir, 5 and 
Sabina, 4 years old) 
in a tiny room in 
Kathmandu. In the 
room which they 
are sleeping, four 
people have two 
small beds, some old 
posters decorate the wall, and there is a 
gas burner for cooking.

The room is dark and damp; a simpler 
home is hard to imagine. Up until now, 
she has had a difficult time making ends 
meet. There have been days when she has 
only been able to feed her children once 
a day and it is only thanks to a recent 
private donation that she could afford to 
send her children back to school. 

A life of hardships
Anu was born in Sindhupalchok, a village 
four hours away from Kathmandu. At 20, 
she got married to a man she had met two 
years earlier. 

After she gave birth to her first daughter 
Arati at 22, she and her husband had a 
disagreement and he went away to India 
to work. She was now alone to support 
her family. After a while however, her 
husband came back.

During this time period, Anu had 
two more children, and together with 
her husband and his siblings, she ran a 
teashop. She liked this work but they had 
to close down since the siblings were not 
handling the tea shop properly.

Four years ago her husband left again, 
to find work, and Anu has not heard from 
him since. Instead, she has been forced 
to support her family all by herself by 
working sporadically as a construction 
worker. It is a hard labour and it has been 
difficult to find enough work.

A Tea Shop of Her Own 
Finally, it seems like the winds have 
changed for Anu. Through the micro 
finance project, she has been given a loan 
that has enabled her to buy a small tea 
shop. It is located close to a busy road and 
a government office that should provide 
a steady flow of customers. Thanks 
to the loan, and the training that she 
will receive from her business coach at 
RUWON Nepal, she can hopefully turn 
her situation around.

When asked how she feels about this 
opportunity she has been given she 
says,“Very happy”, and a big smile spreads 
over her face.

She says that she had never expected 
something like this to happen, and now 
she can finally save some money for her 
children and send them to school – and at 
the same time becoming an empowered 
business woman herself.

Resources:
Tech Outreach on Facebook
Tech Outreach website: 
mytechoutreach.org
http://tiny.cc/av44bx

Foto: Fredrika Ekman
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Efterlysning: 
projekt Dialogue

MEDLEMSINFORMATION

Varmt välkommen att delta på Makalösas 
inspirerande workshops inom projekt 
Dialogue!

Våra workshops vänder sig mot unga 
vuxna mellan 18 och 35 år, men givitvis 
är alla välkomna att delta oavsett ålder!

Workshop 1.1
9 April 2014, Klockan: 17:00 till 20:00
Tema: Vad är socialt entreprenörskap?
Plats: Botkyrka, Stockholm

Workshop 2
17 Maj 2014, Klockan: 10:00 till 15:00 
Tema: Personligt ledarskap, 

ideutveckling 
Plats: Södra Klara Kyrkogata, 

Stockholm och affärsplan 

Workshop 1.2
Juni 5 2014, Klockan: 12:00 till 15:00
Tema: Hållbart företagande 
Plats: Botkyrka, Stockholm

Tävling: 
Let’s Make a difference

MEDLEMSINFORMATION

Under december 2013 och januari 
2014 hade vi en tävling för aktuella 
medlemmar, där storvinsten var 900 kr 
(presentcheck H&M). 20 st ytterligare 
medlemmar vann presentcheck på 300 kr 
(H&M).

Tack till Let's Make a Difference  
http://www.letsmakeadifference.se/ och 
H&M som gjorde detta möjligt!

Tack alla ni som deltog, inte minst 
med era fina tips och reflektioner kring 
Makalösa Föräldrar!

Kalendarium 2014

• 18-19 januari: Kick-off för politiska 
ungdomsgruppen och politiska gruppen; 
möte Stockholm

• Februari månad: Lokalföreningars 
årsmöten

• 8 mars firar Makalösa Föräldrar 
Internationella Kvinnodagen – följ oss 
på hemsidan för att läsa mer om våra 
events

• 8-9 mars: politiska 
ungdomsgruppen möts, och genomför 
bl.a. ett riksdagsbesök

• 9 april: projekt Dialogue genomför 
sin första workshop

• 26-27 april: Riksorganisationens 
årsmöte i Lund

• 17 maj: projekt Dialogues andra 
workshop

Workshoparna är fristående. Fler 
workshops kring socialt entreprenörskap 
kommer arrangeras under hösten, håll 
utkik på hemsidan!

Under alla dagar bjuder vi på fika och/
eller lättare lunch! Barnledarverksamhet 
erbjuds.

• Har du funderat på att starta 
företag? 

• Är du intresserad av socialt 
entreprenörskap?

• Vill du veta mer om personlig 
utveckling och ledarskap?

• Har du frågor kring hållbart 
företagande?

• Vill du ha hjälp att utveckla 
din idé?

Anmäl dig till:  
dialogue@makalosa.org

Mer information finns på  
www.makalosa.org eller  
www.dialogue-project.eu

Bli medlem eller värva!
Oavsett om du är ensamförälder eller 
ej, så hoppas vi att du finner vårt arbete 
tillräckligt viktigt, för att vilja stödja 
oss! Det kostar dig enbart 200 kr, och 
du betalar enklast till bankgiro 5447-
5892. Glöm inte skriva namn, adress, 
e-mail. På hemsidan finns också enkel 
men trygg betalningsfunktion, direkt 
till vårt bankgiro, samt en lättförståelig 
medlemsregistrering.

Som medlem, om du är ensamförälder, 
kan du bl.a.

• delta i våra kurser och utbildningar,
• delta i lokalföreningarnas olika 

aktiviteter,
• kostnadsfri juridisk rådgivning,.

Läs också längre ner om detta årets 
utbildningar.

Alla medlemmar, dvs. även icke 
ensamföräldrar, får också

• vår tidskrift,
• våra nyhetsbrev med aktuell forskning 

och politiska nyheter inom familjepolitik.
Alla enskilda medlemmar är också 

varmt välkomna till en regelbunden 
organisationsutveckling.

Företag, intresseorganisationer och 
andra sammanslutningar kan också välja 
att bli stödmedlemmar. Det kostar också 
200 kr och betalas på samma sätt. 

Ett stödmedlemskap innebär 
möjligheten att få delta i och stötta 

Makalösa Föräldrars effektiga politiska 
påverkansarbete! Det innebär också 
vissa möjligheter att få erbjuda våra 
medlemmar rabatterade produkter och 
tjänster. 

Med Makalösa Föräldrars 
kommande certifiering kommer du 
också få unik möjlighet att visa på din 
ensamföräldrapolitik i ditt företag eller 
din organisation! 

För mer information om 
medlemsskap och Makalösa 
föräldrars certifiering, kontakta 
gs@makalosa.org.

Första vinst:
• Birgit Geiger, Stockholm

Övriga vinnare:
• Gertrud Gybrant, Karlstad
• Annelie Eskilsson, Limhamn
• Christel Andersson, Malmö
• Jenny Ryd, Lund
• Jörgen Paulsson, Falun
• Linda Söderström, Umeå
• Karin Jirsäter, Västerås
• Ivanka Mandaric, Hallstahammar

• Gittan Törnblom, Västerås
• Marie Helgesson, Helsingborg
• Frida Välimaa, Vällingby
• Ann-Sofie Lundberg, Västerhaninge
• Sonja Paloheimo, Enskede
• Lars Olofsson, Lund
• Lisbeth Fletcher, Enskede
• Kristina Olsson, Furulund
• Désirée Sifverstedt, Stockholm
• Eva Johannesson, Lund
• Peter Moilanen, Stockholm
• David Ursing, Eslöv

• 25 maj: EU-val
• 5 juni: projekt Dialogues tredje 

workshop
• 12-15 juni: Nordiskt Forum i 

Malmö
• 22 juni – 6 juli: politiska 

ungdomsgruppens läger och 
Almedalsvecka

• 29 juni – 6 juli: politiska gruppen är 
i Almedalen

• 3 juli: Makalösa Föräldrars egna 
event, Krukmakargatan 12:00-14:45

• Mellan 12 juni och 18 augusti har 
också Makalösa barn platser på KFUM-
läger.

• Vecka 29-32: merparten av kansliet 
har sommarstängt

• 14 september: val

Fo
to

: M
ak

al
ös

a 
fö

rä
ld

ra
r

Sveriges Makalösa Föräldrar har ett mycket spännande år 
framför sig. Dessutom är det ju supervalår!
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Efterlysning: 
Ensam-mamma 
i ekonomisk utsatthet

MEDLEMSINFORMATION

Ensamma mammors 
fattigdom
Lunds universitet och den för flera 
medlemmar redan bekanta forskaren 
Anna Angelin genomför just nu 
ett forskningsprojekt med fokus på 
ensamstående mammors fattigdom. 
Fokus är erfarenheter av ekonomisk 
utsatthet och på vilka sätt de anser att 
välfärdssystemen fungerat (eller inte)  i 
deras livssituation under perioder när 
ekonomin varit tuff. Det är ett omfattande 
forskningsprojekt som återkopplas 
mycket på både kommunal, nationell 
och EU nivå så det är en bra möjlighet 
för Makalösa att få fram synpunkter. 

Efterlysningen lyder:
"Vi studerar om de samhälleliga 
instanserna och organisationer fungerar 
bra och ger effektiva insatser och stöd 
vid fattigdom och ekonomiska kriser 
i livssituationer som tex. arbetslöshet, 
skilsmässa, sjukdom eller missbruk? Kan 
det ibland vara så att deras hantering 
och insatser snarare kan "stjälpa" än att 
"hjälpa"? Vilka insatser vill brukarna 
ha för att ta sig ur fattigdom och hur 
utformas de bäst? För att kunna förstå 
detta behöver vi nu intervjua personer 
som har egen erfarenhet. De vi söker är i 
åldern 26-50 och har haft socialbidrag vid 
minst något tillfälle under de senaste fem 
åren. De är givetvis anonyma. Intervjun 
tar cirka en timme. Var och när den görs 
anpassas helt efter vad som fungerar och 
känns bra för den som intervjuas. Vi är 
mycket tacksamma för Din hjälp att hitta 
intervjupersoner som kan dela med sig av 
sin kunskap, åsikter och erfarenheter. Om 
du själv eller någon du har kontakt med 
har frågor eller är intresserad av att delta 
hör av dig till mig på anna.angelin@soch.
lu.se eller telefon 0709 150763.  

Tack! Utan brukarnas erfarenheter 
kan vi inte besvara dessa viktiga frågor så 
TACK om Du ställer upp! 

Resultaten kommer redovisas på både 
lokal, nationell och EU-nivå .!

MEDLEMSINFORMATION

Utredningen  
Män och jämställdhet

I utredningen finns ett avsnitt om 
män, familj och föräldraskap som 
berör Makalösa Föräldrars arbete. En 
kort sammanfattning följer här (hela 
utredningen går att läsa på:  www.
mänochjämställdhet.se)

Kapitel 7 handlar om män, familj 
och föräldraskap. Mäns uttag av 
föräldraledighet ökar men utvecklingen 
går långsamt. Ansvar för vård av små barn 
har traditionellt varit och är fortfarande 
i hög utsträckning kvinnors ansvar, men 
många män söker efter en förändring av 
detta. 

Pappor tar i snitt ut 9 
procent av mammans och 
pappans totala uttag av 
föräldrapenningdagarna upp 
till det att barnet fyllt 1 år 
och 17 procent upp till det 
att barnet fyllt 2 år. 

Det finns stora skillnader i mäns uttag 
av föräldraledighet, drygt 10 procent av 
männen delar lika idag, men ca 25 procent 
av männen tar fortfarande knappt ut 
någon föräldraledighet alls innan barnen 
börjar förskola. För att markant öka mäns 
andel i syfte att dels ge barnen möjlighet 
att på ett bra sätt knyta an till såväl 
pappan som mamman, dels skapa mer 
jämställda förhållanden som också ger 
mamman samma utvecklingsmöjligheter 
på arbetsmarknaden som pappan, 

behövs sannolikt en individualiserad 
föräldraförsäkring. 

I utredningen lyfts även 
frågan om vårdnadstvister. 
En starkt ökande andel barn 
lever idag växelvis boende 
hos sina föräldrar efter en 
separation. 

Kvinnor är fortfarande oftast boförälder. 
Antalet vårdnadstvister har också ökat 
markant på senare tid. Utredningen 
pekar på hur vissa män beskriver ett 
könsstyrt bemötande i familjerätten 
och att nuvarande lagstiftning upplevs 
som konfliktdrivande. Män kan uppleva 
att de ifrågasätts som föräldrar och att 
kvinnor premieras som boförälder och 
vårdnadshavare. Även kvinnor upplever 
många gånger problem i familjerätten 

och behovet av att ytterligare stötta 
föräldrar som har vårdnadskonflikter 
framstår som stort, framförallt med 
tanke på barnens situation. Det 
förefaller som om socialtjänsten kan 
underlätta vårdnadsprocesser och minska 
konfliktsituationer genom att se över sina 
sätt att arbeta. Nya arbetssätt där domstol 
och familjerätt har ett tätare samarbete och 
som ger föräldrar bättre verktyg för att ta 
ansvar, acceptera varandras föräldraskap 
och nå bättre samförståndslösningar har 
också utarbetats inom socialtjänsten. 
Utredningen anser att dessa arbetssätt 
och vårdnadsfrågor generellt 
behöver uppmärksammas mer i 
samhällsdebatten. Förväntningarna på 
regeringens kommande utvärdering av 
vårdnadslagstiftningen är höga och bör 
beakta hela vårdnadsprocessen och mäns 
och kvinnors ibland liknande och ibland 
skilda erfarenheter.

Makalösa Föräldrar ser 
positivt på utredningens 
slutsatser vad gäller vikten 
av mer förebyggande arbete 
kring vårdnadstvister.

Makalösa Föräldrar välkomnar också 
samordnaren Carin Götblad kring våld i 
nära relationer och hennes rapport i juni 
samt översynen av ny vårdnadslag efter 
valet. Detta diskuteras mer ingående i 
kommande boken (Att köpa sin frihet) av 
Sophia Lövgren. 

Den 13 februari 2014 presenterade regeringen utredningen MÄN OCH JÄMSTÄLLDHET.

Av Märta Brandts

Utredningen i sin helhet: 
www.mänochjämställdhet.se
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VÄSTERÅS 
LOKALFÖRENING

vasteras@makalosa.org

Karin Jirsäter 
021 - 33 44 32
karinj64@hotmail.com

ÖVRIGA SVERIGE 
Är ni intresserade av att öppna ett 
eget nätverk? Det räcker om det finns 
två-tre intresserade, som vill starta 
upp! Riksorganisationen hjälper till er 
att komma igång på olika sätt. Önskan 
att starta nätverk har kommit från 
Halmstad, Hudiksvall, Hörby, Kalmar, 
Kumla, Landskrona, Leksand, Söderhamn. 

Rikskansliet 08- 720 14 13  
admin@makalosa.org

UPPSALA 
FAMILJENÄTVERK

Karolin Lundström
karolinl@hotmail.com

Henrietta Ahlberg
henrietta_ahlberg@hotmail.com

STOCKHOLMS 
LOKALFÖRENING 

Stockholms lokalförening har en 
anställd samordnare på halvtid. 

Peter Domeij
0709-78 76 93
stockholm@makalosa.org
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

NORRLANDS
FAMILJENÄTVERK 

Under 2014-2015 planeras en 
Norrlands-turné för att starta upp 
fler nätverk, i bland annat: Arvidsjaur, 
Luleå och Skellefteå.  Är du 
intresserad av att vara med i denna 
uppstart? Kontakta: 

Catarina Danso
dansocatarina@hotmail.com
för mer information.

LUNDS 
LOKALFÖRENING 

www.lund.makalosa.org
FB: sök grupp Lunds Makalösa 
Föräldrar

Jenny Ryd
jenny.ryd@gmail.com
Eva Johannesson 
eva.marie.johannesson@telia.com

ÖREBRO 
FAMILJENÄTVERK 

www.orebro.makalosa.org

Är du intresserad av att starta 
familjenätverk i Örebro?
Kontakta:

admin@makalosa.org

LINKÖPING
FAMILJENÄTVERK

Marie Gren
amariegren@gmail.com

STOCKHOLMS 
FAMILJENÄTVERK 

Stockholm har även flera familje-
nätverk, som du kan komma i 
kontakt med. Dessa nätverk är: 
Blå linjen, Märsta, Norra innerstan 
& City, Norrförort (Täby med 
omnejd), Södermalm, Årsta. 
Familjenätverk som ska starta: 
Hägersten, Nacka/Tyresö, Östra 
söderort.

MALMÖ 
LOKALFÖRENING 

www.malmo.makalosa.org

Tanja Holm
tanjaxholm@gmail.com
070-8618294

NORRKÖPING 
FAMILJENÄTVERK 

www.norrkoping.makalosa.org

Elisabeth Berndtsson
elisabet.s.berndtsson@live.se
Norrkoping@makalosa.org

UMEÅ 
LOKALFÖRENING 

Rosita Nilsson, 0702-858585, 
rositanilsson73@hotmail.com
Jeanette Nilsson, 
jeanette-maria.nilsson@bredband.
net
Linda Söderström, 
0705-599328
lindasoderstrom@hotmail.com

KONTAKTINFORMATION

Kontaktinformation

FALUNS 
LOKALFÖRENING 

www.falu.makalosa.org
FB: FaluMakalosaForaldrar

Ordförande:
Elisabeth Holm
annasaraelisabeth@gmail.com

HUDIKSVALL 
FAMILJENÄTVERK

Hudiksvall nätverk är tänkt att starta 
upp. Fram tills dess kan man gärna 
höra av sig till kontaktpersonen, för 
att komma överens om att ses.

Jeanette Nordin 
jeatou7505@hotmail.com

GÖTEBORGS 
LOKALFÖRENING 

www.goteborg.makalosa.org
FB: Goteborgs-Makalosa-Foraldrar

Ylva Hammarström 
ordförande 
ylvham@yahoo.se

KARLSTAD 
FAMILJENÄTVERK

www.karlstad.makalosa.org

karlstad@makalosa.org

Gertrud Gybrant
gertrud.gybrant@privat.utfors.se

Du hittar all information om vår verksamhet på www.makalosa.org. Lokalföreningarnas och 
nätverkens egna hemsidor finns på stad.makalosa.org, t ex norrkoping@makalosa.org. 

BORLÄNGE 
FAMILJENÄTVERK/
LUDVIKA FAMILJENÄTVERK/ 
GAGNEF FAMILJENÄTVERK

Alla tre nätverken är på väg att 
starta upp.  
För information kontakta: 
Elisabeth Holm
annasaraelisabeth@gmail.com
eller admin@makalosa.org

HELSINGBORGS 
LOKALFÖRENING 

Sekreterare Maria Paulsson
0733 - 93 32 64
maria.paulson@live.se

Ordförande
Catarina Danso
dansocatarina@hotmail.com

HUDDINGE 
LOKALFÖRENING

Sonja Höök
0706-610692

KRISTIANSTAD
FAMILJENÄTVERK

Är du intresserad av att starta 
familjenätverk i Kristianstad?
Kontakta:

Catarina Danso
dansocatarina@hotmail.com

GÄVLE 
FAMILJENÄTVERK

Sonja 
sonja.sjoblom@hotmail.com  



FÖRENINGSBREV B
Avsändare:
Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

SVERIGE
Porto
betalt

www.makalosa.org
www.vardnadsfred.se
www.foraldrakoll.se

http://twitter.com/Makalosa    
http://www.facebook.com/makalosa

Sveriges Makalösa Föräldrar
Uppåt, Framåt, Med Glädje

ISSN: 1403-1434
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