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VILL DU VARA MED OCH SKRIVA I 
VÅRT NÄSTA NUMMER?
Vi är i behov av flera som vill vara med att skriva artiklar inför vårt nästa 
nummer av tidningen. Tycker du att det är roligt och har tid att vara med 
och bidra med något är du varmt välkommen att höra av dig till oss!  

Anmäl ditt intresse till:

Mia Westerdahl
admin@makalosa.org
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Ledare
Året som gått
När jag skriver detta är det den förste november 
men när du håller tidningen i din hand har 
november hunnit övergå i december och året 
närmar sig sitt slut. Som vanligt funderar jag på 
vad året har innehållit och hur mycket vi har 
hunnit med. Min upplevelse är dock att 2017 har 
varit lugnare än 2016. Men inför 2018 och valår 
spurtar vi vidare med vårt makalösa arbete.

De stora händelserna detta år skulle jag nog säga 
är filminspelningen om vårdnadsfred, att vi äntligen 
har kommit igång med politiska gruppen och ett 
väl genomfört event i Almedalen. Det känns extra 
roligt för detta påverkar och engagerar föräldrar, 
organisationens medlemmar, beslutsfattare men 
framför allt våra barn. Det är för dem vi jobbar 
och vill ge bättre förutsättningar till.

Andra händelser under året har handlat mycket 
om vårt politiska arbete och hur vi kan förbättra för 
ensamstående föräldrar och för deras barn. Jag har 
till exempel föreläst om vårdnadsfred, varit med i en 
radiointervju i P4 Halland och pratat om vårt arbete 
och hur man kan förebygga tvister och i stället jobbar 
för fred mellan föräldrarna. Jag har träffat utredaren 
Lars Ahrenius och pratat om föräldraförsäkringen. 
Jag har också träffat Försäkringskassan för att prata 
om de ändrande reglerna kring underhållsstödet. 
Ämnen som skola och förskola pratade jag med 
Stockholmspolitikern Freddy Grip om. I våras fick 
jag träffa socionomstuderande och vi diskuterade 
etik och vilka problem man som förälder kan stötta 
på hos socialsekreterarna. 

Jag har träffat flera olika pappaorganisationer 
och vi har inlett ett samarbete med Femmis där vi 
tillsammans vill påverka barnomsorgen på obekväm 
arbetstid. Som remissinstans har vi svarat på två 
olika remisser. 

En om åldersdifferentierat underhållsstöd och 
en om vårdnadsreformen. Vi har också haft ett 
må bra läger där vuxna och barn fick en härlig 
helg tillsammans i den skånska naturen och vi 
har startat upp tre nya familjenätverk. Så med 
närmare eftertanke har det ändå hänt en hel del 
detta år också.

Vårt fokus har legat på vårdnadsfred och vi har 
belyst det i olika sammanhang, bland annat här 
i vår tidning. Även 2018 kommer vi att jobba 
vidare med att främja vårdnadsfred och då är det 
dessutom valår och extra viktigt att lägga krut på 
att påverka politikerna. 

Jag ser fram emot ett spännande och innehållsrikt 
2018 och hoppas få träffa många av våra 
medlemmar under kommande år. 
Tack för ett fint och makalöst år.

Catarina Danso
Generalsekreterare

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.



Livet förändrades drastiskt från 
ensamstående mamma till livet 
som bonusförälder och fem barn.
Dagbjört Skaftadottir liv förändrades drastiskt 
från att leva ensam med sina två söner till att 
bli en stor bonusfamilj med sin nya man och 
hans tre döttrar. – Den dagliga logistiken 
var det som blev mest påtagligt men väldigt 
spännande, säger Dagbjört Skaftadottir.

Dagbjört Skaftadottir, 48 hade varit skild i tre år när hon 
träffade nuvarande sambon Jon Arnason, 50 för femton 
år sedan på Island. De blev tillsammans fort och flyttade 
ihop i staden Borgarnes och blev en storfamilj på 5 barn 
och 2 vuxna inom loppet av ett år.

För Dagbjört var det viktigt att hålla en öppen dialog 
med sina söner om den nya livssituationen. Sönerna hade 
inte några direkta invändningar men Jons tre döttrar tog 
det inte lika lätt till en början. Jon hade varit skild i bara 
några månader när han träffade Dagbjört, så för döttrarna 
blev det en stor omställning väldigt snabbt.

 Men Jon och Dagbjört hade bestämt sig för låta det 
ta den tid det behövde för att komma till ro med allt de 
nya. Vilket resulterade i att tjejerna kom att vänja sig och 
acceptera den nya familjebilden.

- För mig och Jon var oerhört viktigt att ha ett öppet 
klimat där allas känslor skulle vara tillåtna att ventileras, 
säger Dagbjört.

De första åren tillsammans arbetade Jon mycket i 
Reykjavik och hade långa resor till och från arbetet vilket 
gjorde att Dagbjört fick ta det mesta på hemmaplan. 
Även hon jobbade heltid men skötte alla barnens 
olika aktiviteter på kvällar och helger. Hon gick på 
föräldramöten i skolan, även för tjejerna när Jon inte 
kunde delta.

- Det var ett par rätt hektiska år där ett tag, men jag 
älskade det stora familjelivet, säger Dagbjört.

Relationen till deras tidigare partners var viktig för 
dem båda och de bestämde sig från början att arbeta 
hårt för att ha en så god relation möjligt till dem. För 
Dagbjört var det viktigt att låta barnens pappa känna sig 
välkommen in i köket vid lämning och hämtning. För 
att på så sett skapa ett så bra förhållningssätt som möjligt 
för barnens skull.

- Man måste inse att det kan vara upp till sex vuxna 
personer inblandade i barnen och man måste vara 
ödmjuk inför det, säger Dagbjört.

Med tiden skapade Jon och Dagbjört en bra dialog 
med deras ex och deras nya partners. Vilket visade sig i 
en god kommunikation mellan alla de vuxna inblandade 
när saker kring barnen dök upp. Vikten av att se det större 
perspektivet hade varit en grundstomme från start när 
Dagbjört och Jon flyttade ihop och de var fast beslutna 
om att hålla det så.

- Det kan ju låta pretentiöst men med lite viljekraft så 
kan man få det att fungera, även om det självklart inte 
alltid är så lätt, säger Dagbjört.

Vikten av att kunna skilja på sina egna känslor och 
barnens och kunna se det ur det större perspektivet är 
en ständig process och något familjen arbetar med hela 
tiden för att få det att fungera.

- Jag låter det ta den tid det behövs, säger Dagbjört.
  

Efter några år tillsammans fick Dagbjört och Jon 
en gemensam dotter. 2009 när dottern blivit ett år 
valde familjen att flytta ifrån Island på grund av den 
ekonomiska krisen och till Sverige, Rimbo. Det var med 
blandade känslor som flytten bar av till Sverige. Familjen 
splittrades genom flytten och Jons döttrar valde att stanna 
kvar på Island medan Dagbjörts söner valde att följa med. 
Det var en påfrestande tid för familjen och det blev många 
resor mellan länderna när alla skulle ses. Sönerna flyttade 
sedan tillbaka till Island efter ett par år och ungefär 
samtidigt flyttade Jons ena dotter till Sverige. De andra 
döttrarna valde att hälsade på med jämna mellanrum.

- Det har varit och är mycket logistik och mycket 
som måste planeras i god tid när vi alla ska träffas till 
storhelger och så, säger Dagbjört.
Efter lite mer än åtta år i Sverige har nu familjen valt 
att flytta tillbaka till Island. Nya jobb och längtan efter 
familjen och vännerna gjorde att familjen valde att flytta 
hem igen.

- Gemensamma dottern har ju vuxit upp här i Sverige 
och har sina rötter här, så det är ett svårt val då vi har 
skapat ett bra liv här, säger Dagbjört.

Men längtan hem till Island har varit stor i många år 
och familjen ser nu mest fram emot att återse nära och 
kära, allra mest Dagbjört vars mamma är svårt sjuk. Och 
att få hela familjen samlad i ett och samma land igen.

Text: Pia Bergman
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Adina och Didrik var sex respektive två år när 
deras föräldrar bestämde sig för att gå skilda 
vägar. Didrik var så liten att han inte minns något 
av denna tid. Adina, som då var sex år förstod 
inte så mycket av vad det var som hände när 
deras föräldrar en dag berättade att de skulle 
skiljas. Men så här i efterhand minns hon att 
hon tyckte det var jobbigt. Jobbigt för att hon 
inte förstod vad som hände men också för att 
inte hon inte längre bodde med både mamma 
och pappa samtidigt.

Åren gick och lugnet lade sig. Nu bor de varannan vecka 
hos respektive förälder. En vecka bor de hos mamma 
Anette och där bor även kattungen Siri som de har haft 
i familjen i ungefär två veckor. Och en vecka hos pappa 
Per-Ola och hos pappa bor även hans sambo Marie och 
hennes dotter Nicole som är sjutton år. 

Det var för lite drygt ett år sedan som Marie en dag 
berättade att hon och Nicole skulle flytta in hos deras 
pappa. Marie och pappa Per-Ola hade varit ett par i några 
år så varken Adina eller Didrik blev särskilt överraskade 
när de fick veta detta. Snarare var det så att de tyckte att 
det skulle bli kul. Det enda som är att säga om det, tycker 
Didrik, är att det borde varit pappa som berättade det i 
stället för Marie men att det ändå inte gjorde så mycket 
att de fick reda på det av henne i stället. Däremot skulle 
både Adina och Didrik velat få vara med och diskuterat 
med sin pappa innan han och Marie bestämde sig för 
att flytta ihop. 

Första tiden efter att Marie och Nicole hade flyttat 
in fungerade det mesta som tidigare. Inget förändrades 
direkt mer än att de var två till i huset.

Men efter hand som tiden gick behövde Adina och 
Didrik hjälpa till mer med hushållssysslorna vilket de i 
och för sig kan tycka är bra men de tycker också att det är 
lite orättvist eftersom de upplever att inte Nicole behöver 
göra det. Men å andra sidan tvättar hon sina kläder själv 
och lagar även sin egen mat så det kan gå jämt ut ändå. 

Vår pappa har en ny sambo

ADINA
Ålder: 18 år
Bor: I Ängelholm, varannan vecka hos mamma 
och varannan vecka hos pappa 
Intressen: Spelar tvärflöjt i Marching band och 
i Hemvärnets musikkår
Favoritmat: Tacos
Tittar på: Olika serier på Tv, till exempel 
Breaking Bad
Framtidsplaner: Vill jobba som 
djursjukvårdare

DIDRIK
Ålder: 13 år
Bor: i Ängelholm, varannan vecka hos mamma 
och varannan vecka hos pappa
Intressen: att spela WoW och GTA på datorn, 
musik och att spela trummor
Favoritmat: Tacos
Tittar på: olika humorgrejor på You Tube
Framtidsplaner: vill jobba som elektriker eller 
jurist

FAKTARUTA

Ibland när de upplever att det är mycket tjat och gnat om 
vad som ska göras och inte göras önskar de ibland att de 
bodde lite mer hos mamma, men det går ganska snabbt 
över igen och båda är nöjda med hur det fungerar idag.

Jag frågar hur de tycker att det är att ett annat barn 
bor hos dem men båda två tycker att det är helt okej. 
Nicole stör inte så mycket, hon är mest inne på sitt rum 
och spelar dataspel. Eftersom det också är en stor del av 
Didriks intresse spelar han och Nicole ganska ofta ihop. 
Ofta blir det GTA och WoW som spelas då. 

Det som är bra med att Marie har flyttat in hos dem 
är att inte pappa är själv när de är hos mamma. Adina 
och Didrik åker också fortfarande själva på semester 
med sin pappa och de uppskattar att få vara själva med 
honom ibland.

Det som är mindre bra med att ha en bonusmamma 
är att hon bestämmer lite väl mycket ibland. Hon är ju 
faktiskt inte deras mamma säger Didrik och det borde 
vara pappa som bestämmer mer över oss.   

Jag frågar om det är något de skulle vilja ändra på men 
på det stora hela är de nöjda med hur det ser ut idag 
även om önskan att deras föräldrar ska bo ihop igen 
fortfarande finns kvar. 

Text Catarina Danso
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Vill du delta i ett pilotprojekt som handlar om 
hur ungdomar med erfarenhet av att bo växelvis 
hos sina föräldrar resonerar kring familj, hem och 
att skapa ett eget hem? Växelvis boende innebär 
att barn eller ungdomar bor ungefär lika mycket, 
t.ex. varannan vecka, hos sina föräldrar efter att 
föräldrarna har separerat. I Sverige bor ungefär 
en tredjedel av alla barn till separerade föräldrar 
växelvis. Syftet med den här studien är att fördjupa 
kunskaperna om hur ungdomar med erfarenhet av 
växelvis boende ser på begreppen hem och familj 
relaterat till de familjerelationer de växt upp med, 
de platser de bott på samt de strategier de skapar 
i processen att flytta hemifrån. 

Jag vill intervjua dig som är mellan 18 och 21 år och som 
bor växelvis hos båda dina föräldrar. Det kommer att vara 
två intervjuer med ett års mellanrum. Jag kommer att 
ställa frågor om bland annat hur du ser på vad hem och 
familj är och hur du beskriver din familjekonstellation. 
Jag kommer också att ställa frågor om hur du organiserar 
ditt vardagsliv med växelvis boende. Intervjun kommer 
även handla om hur du ser på att flytta hemifrån, hur 
du vill bo och hur du vill att ditt hem ska vara. Jag vill 
gärna också att du skriver korta dagboksanteckningar vid 
sex tillfällen. Det kan även hända att jag observerar vid 
ett tillfälle när du byter boende mellan dina föräldrar.

Du väljer själv om du vill delta i projektet och du kan 
när som helst avbryta din medverkan utan säga varför. 
Du kommer att vara anonym och allt insamlat material 
kommer att avidentifieras. Materialet kommer att förvaras 
på ett säkert sätt så att inga obehöriga kommer åt det. 
Det är endast i forskningssyfte som materialet kommer att 
användas. Lunds universitet är huvudman för projektet.

Om du har frågor eller är intresserad av att dela med 
dig av dina erfarenheter och att delta i projektet är 
jag tacksam om du hör av dig till mig, helst senast 
fredagen den 2 februari 2018 men det går bra att 
höra av sig även efter det. Känner du andra som du 
tror vill delta får du gärna sprida informationen om 
projektet till dem.

Maria Bangura Arvidsson
Universitetslektor i socialt arbete 

KONTAKT 
 

Tel. 046-222 30 65
E-post Maria.Bangura_Arvidsson@soch.lu.se

ANNONS 2017/2018

BOR DU VÄXELVIS MED 
SEPARERADE FÖRÄLDRAR?
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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 gs@makalosa.org

MAKALÖSA BARN



BOKTIPS FÖR BARN 3-6 ÅR

Hela familjen, om pappas förra 
frus brorsas nya flickväns barn 
och andra släktingar
av Alexandra Maxeiner

Sven bråkar ibland med sin syster Lisa. Mia har 
inga syskon, men å andra sidan dubbelt av allt. 
Jakob har en trefjärdedelspappa som han tycker 
jättemycket om. Ebba och Jesper har till och med 
två mammor och två pappor. Julia är ledsen och 
saknar sin mamma. Paula firas två gånger om 
året, på sin födelsedag och på sin ankomstdag. 
Jespers pappa kallar honom för Plutten. Alice 
låter precis som sin mamma.

Matboken
av Pernilla Stalfelt

Man kan äta nästan vad som helst; rostade 
myror, orm och grisöron. Det finns god mat 
och äcklig. Nyttig och onyttig. Grönsaker och 
rödsaker. Det finns djur som inte äter något 
under hela sitt liv. Och andra som äter hur 
mycket som helst. Det finns till och med dom 
som äter sina kompisar.

Vad är egentligen mat? Var tar den vägen när 
vi tuggat klart och den försvinner ner i halsen?

Pernilla Stalfelt har skrivit en rolig, befriande 
och underhållande bok om mat och om vad 
som händer när man äter. Här finns inga vanliga 
recept eller måttangivelser. Inga tips på hur man 
äter nyttigt eller får livspusslet att gå ihop genom 
att laga enkelt, gott och snabbt. Det här är något 
helt annat! Följ med på ett matäventyr utöver 
det vanliga bland köttätande växter, skräpmat 
och levande pannkakor.

MÅNADENS BOKTIPS

BOKTIPS FÖR BARN 6-9 ÅR
 
Jag, Lilly och resten av världen 
av Alexandra Maxeiner

Hannah bor tillsammans med sina tre systrar 
och föräldrar i ett litet grönt hus längst ner 
på gatan. Lillasyster Lilly är så himla störig. 
Det spelar ingen roll om det handlar om 
familjeråd för att bestämma det nya husets 
färg, vampyrjakt eller första kvällen med en ny 
barnvakt - Lilly lyckas alltid ställa till det! Men 
ibland är faktiskt en lillasyster precis vad man 
behöver. 

Vem är du? en bok om tolerans
av Pernilla Stalfelt

”Ibland kan man bli riktigt förvånad, när man 
förstår att alla inte är precis exakt som man 
själv. Man liksom tappar hakan, till exempel på 
bussen.” Pernilla Stalfelts nya bok handlar om 
tolerans i alla dess former. Om likheter, om 
olikheter, om rädsla och utanförskap.

Men framför allt handlar den om hur vi kan 
vända rädslan för det annorlunda till något 
positivt och spännande. Att bjuda in i stället för 
att stänga utanför. För hur olika är vi egentligen? 
Och är det verkligen så att lika barn leker bäst?

Vem är du? En bok om tolerans är gjord i 
samarbete med Teskedsorden. I september 
2012 skickades den ut till alla elever i årskurs 
3, cirka 100 000 elever. Med en uppmaning att 
fundera över och diskutera likheter, olikheter 
och tolerans. För tolerans är inte alltid enkelt, 
ibland måste man öva och öva och öva.
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BOKTIPS FÖR BARN 9-12 ÅR

Godnattsagor för rebelltjejer, 
100 berättelser om fantastiska 
kvinnor
av Elena Favilli & Francesca Cavallo 

Tänk om prinsessan inte gifte sig med prinsen, 
utan istället valde att bli astronaut? 

Godnattsagor för rebelltjejer är en bok fylld av 
kvinnliga förebilder - hundra fantastiska kvinnor 
som åstadkommit något speciellt eller stått upp 
för sina ideal. Författare, astronauter, konstnärer, 
dansare, kockar, rappare, boxare, forskare och 
politiska ledare från hela världen. Stärkande, 
rörande, inspirerande och absolut sanna sagor 
för tjejer i alla åldrar.

Denna bok har blivit en av världens mest 
uppmärksammade barn- och ungdomsböcker. 
Den finansierades ursprungligen genom 
Kickstarter och den engelska originalutgåvan 
slog snabbt rekord som den mest förbeställda 
boken genom tiderna.

Du sitter på min plats
av Sara Lind

”Jag måste erkänna att jag blir lite förälskad 
i Amandus! Denne modige lille kille som 
uppmanar oss att våga prata även om det svåra 
är en stor förebild. Hans kompis Joel berör mig 
och jag vill gärna veta hur det går för honom. Jag 
hoppas på en fortsättning. Boken ger hopp. Du 
är inte ensam. Detta är en bok som ger känslan 
av att det finns ett ljus som kan lysa upp mörkret 
även när det är svårt. Läs boken. Samtala om den. 
Sprid den!” 

Gör din egen fruktsmoothie

Våfflor  
fria från gluten, mjölk och ägg

Ingredienser

2 ½ dl vaniljyoghurt eller mild naturell yoghurt
1 banan
1 dl frysta blåbär
1 nypa linfrön, chiafrön eller liknande

Så här gör du:

Lägg yoghurt, skalad banan och bär i en mixer. 
Mixa till en slät smoothie och garnera med frön. 
Servera genast! 

Receptet är glutenfritt, mjölkfritt och äggfritt. 
Servera med sylt, bär och mjölkfri glass eller 
grädde!

Ingredienser
6 våfflor

3 1⁄2 dl naturlig glutenfri mix
1 tsk bakpulver
1 tsk socker
2 1⁄2 dl sojadryck alt. rismjölk
2 1⁄2 dl kallt vatten
1⁄2 dl mjölkfritt flytande margarin

Så här gör du:
1. Blanda de torra ingredienserna. Rör samman 
sojamjölken och vattnet.

2. Vispa ner lite av vätskan i mjölblandningen 
till en slät smet. Tillsätt resten av vätskan och 
margarinet. Rör om.

3. Grädda i het lagg och servera direkt med t 
ex mjölkfri glass eller grädde och sylt eller bär.

Tips! Om du tycker om choklad kan 
du blanda ner 1 dl kakao i de torra 
ingredienserna.
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KORSORD  PYSSEL  REBUS  GÅTOR  KORSORD

Vi älskar pyssel! Gör du också det? Kan du lösa det kluriga korsordet med 
clownen eller kläcka rebuset på nästa sida? 
 

Svaret på de kluriga gåtorna hittar du på sista sidan av barnsidorna. 

1.  Vilken gubbe kan man inte se på vintern? 

2.  Vad kastar man överbord även inomhus? 

3.  Vilken råtta äter inte ost? 

4. Heter det”enrakkurva”eller”ettrakkurva”?

5. Vad är det som har fyra ben på dagen och sex 
ben på natten?

6. När kan man inte hälla te i tekoppen?

7. Vad är det man har framför sig men ändå inte 
kan se? 

8. Vem går upp varje morgon utan att ha sovit en 
blund? 

9. Vilket djur är det som kan se bra? 

10. Vilken gris kan man stoppa in hel i munnen? 

Gåtor för barn  
(svaren hittar du på baksidan av barnsidorna)
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Rätt svar gåtor sida. 19 
1. Jordgubben
2. Duken
3. Dammråttan
4. Det finns inga raka kurvor
5. Sängen
6. Då den är full
7. Framtiden
8. Solen
9. Zebran
10. Polkagrisen

HIT KAN DU SOM UNG I BEHOV 
AV STÖD OCH HJÄLP VÄNDA DIG

ALLMÄNNA BARNHUSET - www.allmannabarnhuset.se
BARNRÄTTSBYRÅN - www.barnrattsbyran.se

BARNOMBUDSMANNEN - www.barnombudsmannen.se

BRIS - www.bris.se
BUP - www.bup.se

KOLL PÅ SOC - kollpasoc.se
RÄDDA BARNEN - www.raddabarnen.se

Min pappa var 
inte bara min

När jag var 12 år klev han in i våra liv. Mammas “vän” 
som älskade hockey och hade en blå bil. På den tiden när 
vi kallades styvbarn, fruktansvärt ord. Smaka på dagens 
bonusbarn istället. Lent som sockervadd mot gommen. 
Jag har aldrig känt mig som ett styvbarn, jag kallade 
mig aldrig det och kallade honom inte styvpappa. Han 
var mammas pojkvän. Punkt. Medan åren gick fanns 
han med överallt, i alla sammanhang. Skjutsade när 
jag försov mig, hämtade iskalla vinternätter när discot 
stängt, lagade cyklar och satt i passagerarsätet när jag 
övningskörde. Mellan olika hus och längs altargången 
med min mamma.

Han blev min pappa till slut, en jag valt själv att kalla 
pappa. Men han var inte bara min. I slutet av mina tonår 
uppdagades att han hade en son som han inte visste om. 
Ett barn han aldrig mött men som slutligen kom att 
söka kontakt själv. En son som idag har egen familj och 
kontakt med min självvalda pappa. 

Min egen biologiska pappa hade försvunnit ut i 
periferin pga. alkoholism och han dog samma år jag fyllde 
14 år. En vecka innan julafton. Jag var så arg för att han 
valt att hålla sig borta, för att han valt spriten istället för 
oss. Att jag och min bror inte vägde tyngre än en flaska 
brännvin. Men min bonuspappa vägde upp den förlusten 
med råge, han fanns ju alltid där med vilja. Han valde 
oss främst och det har vi alltid vetat om.

Känslan när jag förstod att jag hade växt upp med 
någon annans pappa, ett barns förlust hade blivit min 
vinst. Sällan har jag känt mig så ödmjuk inför min 
bonuspappa som den dagen jag insåg att min pappa inte 
enbart varit min. 

Allt jag fått uppleva hade saknats någon annan genom 
alla år vilket ingen av oss varit medveten om. 
Så priviligierad jag kände mig och fortfarande känner 
mig. Någon som valde att uppfostra mig och bli min 
pappa.

Idag är pappa både morfar och farfar, han har kontakt 
med sin son och dennes familj. Han missade sonen 
som barn men tog igen det med mina döttrar genom 
att alltid finnas med på vartenda hörn när de var små 
och gör det fortfarande. När tonåringarna godkänner 
det:) Bonusfamiljer har något av det bästa som finns, 
den självvalda gemenskapen och gåvan att bli inbjuden 
till en familj. Familjeband är mer än blodsband, precis 
som kärlek är.

Text: Erika Marcusson
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Om det finns ett testamente som reglerar att särkullbarn 
endast skall utfå sin laglott så får särkullbarn vänta tills 
den efterlevande maken dör för att i dennes dödsbo 
bli så kallad efterarvinge och då få ut resterande del av 
arvslotten efter sin avlidne förälder.

Om makarna har gemensamma barn så är reglerna 
sådana att barnen(bröstarvingar) får vänta på att få ut sitt 
mors- eller farsarv tills båda föräldrarna är döda och då 
ärver den efterlevande maken de gemensamma barnens 
hela arvslott och förfogar fritt över den under resten av 
sin livstid. Svaret på den första delen av Din fråga är 
således nej makar ärver inte alltid varandra.

Det är inte fullt ut möjligt att säkerställa att Din make 
eller hans barn inte kommer i åtnjutande av egendom 
som härstammar från Dig. För att säkerställa att så 
mycket som möjligt tillfaller Dina barn bör Du se till 
att göra två saker under Din livstid och det först är att 
se till att det upprättas ett äktenskapsförord mellan Dig 
och Din make där ni är överens om att allt som ni hade 
innan äktenskapet ingicks och allt som ni efter detta har 
införskaffat, ärvt eller fått i gåva skall utgöra er enskilda 
egendom. 

Ett äktenskapsförord medför att det inte skall ske någon 
bodelning mellan er och då erhåller Din make ingenting 
efter Dig i bodelning mellan er med anledning av att 
Du dör. Sedan skall Du upprätta ett testamente där det 
tydligt framgår att Ditt barn ur ett tidigare äktenskap 
skall erhålla sin fulla arvslott direkt, då har Din son 
erhållit allt han skall ha efter Dig. 

Om Du inte gör något förordnande i testamente för 
Dina två andra barn så träder huvudregeln in och 
Din make ärver resterande kvarlåtenskap med fri 
förfoganderätt. Du kan däremot fritt förfoga över halva 
Din kvarlåtenskap och i testamentet förordna om att 
era två gemensamma barn skall erhålla hälften av Din 
kvarlåtenskap direkt och om de vid Din död är under 
18 år i testamentet även förordna om att en särskild 
förvaltare för egendomen skall utses. 

Om de är över 18 år när Du dör får de ut den delen av 
sitt arv omgående och Din make får bara ärva 50 % av 
Din kvarlåtenskap som sedan skall återgå till Dina barn 
vid hans död.  

Fråga:
Jag har en fråga om jag har någon rätt att efter en 
separation ha umgänge med min exfrus barn från ett 
tidigare förhållande?

Advokaten svarar:
Det är enligt svensk rätt barnet som har rätt till umgänge 
med personer som är viktiga för dom. Om man som 
biologisk förälder separerar från den andre föräldern 
utgör det sällan några problem i fråga om barnets rätt 
till umgänge eftersom vi anser att det är bra, naturligt 
och självklart att ett barn skall ha tillgång till båda sina 
föräldrar. Om ena föräldern vägrar barnet tillgång till den 
andre föräldern hamnar föräldrarna i en umgängestvist 
i domstol. Denna självklara rätt tillkommer inte med 
samma automatik en bonusförälder. 

Om Du vill ha umgänge med Ditt bonusbarn och 
den biologiska föräldern inte vill det måste Du ansöka 
hos socialnämnden i den kommun där barnet har sin 
hemvist. Socialnämnden kommer då att ta ställning till 
om nämnden anser att det är förenligt med barnets bästa 
att mot den biologiske förälderns vilja ha egen kontakt 
med Dig och om de kommer fram till det så förs talan 
av socialnämnden i tingsrätten. Det är inte något som 
sker dagligen men det sker och om Du vill ha umgänge 
och Din exfru nekar barnet umgänge med Dig skall Du 
kontakta socialtjänsten så hjälper de Dig vidare.

Illustration: Rebecka Buse Landmér
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Fråga advokaten
Fråga:
Jag lever sedan många år i en familjekonstellation som 
jag förstår kallas för bonusfamilj. Jag och min man har 
två gemensamma barn som är 4, 6 år och så har jag en 
13-årig son från ett tidigare förhållande och min man 
har en son sedan innan som just fyllt 11 år. Jag har ett 
bra jobb och har den finansiellt starkare positionen i vårt 
äktenskap. Det finns inget äktenskapsförord eller annat 
mellan oss och vi har inte upprättat något testamente. 

Jag vill inte att min makes son skall få ärva något om jag 
dör utan jag vill att det som kommer från mig skall gå 
till mina barn. Min man säger att han ärver mig om jag 
dör och då kan han kompensera sin son med sin del av 
arvet vilket jag inte vill. Min fråga är ärver alltid en make 
den andre maken och hur skall jag göra för att allt som 
kommer från min sida stannar hos mina barn?

 
Advokaten svarar:
Tack för frågan. Den fråga Du ställer är verkligen 
högaktuell i bonusfamiljer särskilt eftersom ni både har 
gemensamma barn och så kallade särkullbarn. Frågan är 
inte heller helt enkel att reda ut men jag vill börja med 
att dra upp arvsordningens grundregler och de är efter 
den senaste lagändringen sådan att make ärver make 
endast om inga bröstarvingar finns eller om det finns 
särkullbarn föreligger ett giltigt testamente som reglerar 
makens arvsrätt. 

Om makar inte har några bröstarvingar så kan en make 
alltid genom testamente göra den andre maken arvlös i 
fråga om kvarlåtenskapen efter den döde maken. Men 
innan ett arvskifte sker och testamentet får verkställas 
så skall en bodelning ske och där får den efterlevande 
maken hälften av tillgångarna som sin bodelningslott. 
En make med särkullbarn kan aldrig testamentera bort 
hela kvarlåtenskapen till den efterlevande maken utan 
särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvslott och som 
minst sin laglott som är hälften av arvslotten. 

Som prenumerant på Sveriges Makalösa 
Föräldrars tidskrift har du möjlighet att 
ställa juridiska frågor och få svar av advokat 
Therese Stöm. Det kan bland annat handla 
om vårdnadstvister, umgängesfrågor eller hur 
du ska göra vid en skilsmässa. 
 
Skicka din fråga till admin@makalosa.org. 
Du kan även välja om du vill vara anonym 
eller inte. 

 
Therese Ström Advokatbyrå AB 
Köpmangatan 15, 1 tr 
111 31 Stockholm



Händer på förbundet
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Möte med Freddy Grip (V)

Sommaren 2016 var jag och Marie-Louise Dolk i 
Almedalen och lyssnade på Freddy Grip när han pratade 
om skolan och hemmasittare. Han fångade vårt intresse 
så när vi startade upp politiska gruppen var det självklart 
att fråga honom om han ville komma och berätta om sitt 
politiska engagemang. Tyvärr hade han inte möjlighet att 
delta men Freddy och jag träffades en dag på hans arbete. 

Vi pratade om att barnomsorgen på obekväm arbetstid 
inte är fullt fungerande i alla kommuner och att föräldrar 
får tacka nej till jobb för att de inte har någon som kan 
passa barnen. I samband med det kom det också upp 
om det är bäst för barnen att vara i hemmet eller på en 
förskola under kvällen eller natten. Våra åsikter var inte 
helt överensstämmande men det är intressant att ta del 
av varandras tankar. Vi pratade också om möjligheten för 
hemundervisning eller annan alternativ undervisning när 
inte barnen kommer iväg till skolan. Vi hade intressanta 
diskussioner och planerar för ett vidare samarbete kring 
skol-och barnomsorgsfrågorna.

Text: Catarina Danso 

Äntligen är vi igång med politiska 
gruppen

Att samla våra medlemmar som vill engagera sig politiskt 
har länge varit på tal och något som styrelsen har jobbat 
med. Sista helgen i september hade vi så äntligen det 
första mötet. Nästan hela styrelsen var på plats och även 
många nya ansikten bland våra medlemmar var där vilket 
var väldigt uppskattat och givande. Helgen inleddes 
med att några politiker fick berätta om sitt politiska 
engagemang och vad det var som drev dem och vad det 
är som gör att de fortsätter inom politiken. Vi fick även 
ta del av goda tips på vad man ska tänka på när man 
skriver debattartiklar och bloggar.

Under söndagen gick jag igenom organisationens 
övergripande mål. Jag pratade om vårdnadsfred, den 
ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar och 
hur det ser ut inom skola och barnomsorg. 

Detta landande ner i tre arbetsgrupper som kommer 
att jobba vidare med dessa frågor. Målet är att gruppen 
ska ha ett event i Almedalen 2018. 

Det är dessutom valår då så det är viktigt att vi får 
fram våra viktiga frågor. I början på nästa år kommer 
gruppen att träffas igen för att gå vidare med sitt arbete.

Text: Catarina Danso 

Må-bra helgen i Skånes Fagerhult

Inbjudan till vår arrangerade må-bra-helg gick ut till alla 
våra medlemmar och lokalföreningar runt om i landet. 
Efterfrågan visade sig vara väldigt stor vilket gjorde att 
platserna snart blev fullbokade och med nästan lika 
många inkomna anmälningar på kö. Budgeten lyckades 
rymma totalt 28 stycken deltagare varav 9 föräldrar, 17 
barn samt 2 personal från vårt kansli. Ankomsten på 
lördagen inleddes med rumsindelning, fika och till att 
bekanta sig med varandra då flertalet av deltagarna var 
nya bekantskaper för varandra.   

Under söndagen bestod förmiddagens program av 
Christian Wikander som var inbjuden för att dela med 
sig av sina erfarenheter som ensamstående förälder 
samt att föreläsa, med temat; Hur vill jag vara som 
förälder? Föreläsningen var mycket uppskattad precis 
som aktiviteterna för barnen där flertalet av dem var 
fullt sysselsatta med pyssel. Efter lunch kom ytterligare 
två inbjudna gäster, Jakob och Linn, Svenska mästare 
i latinamerikansk dans från Wilson Dance Center i 
Helsingborg. De höll en timmes kurs i chacha för alla 
de föräldrar och barn som så önskade vara med. Kvällen 
avslutades senare med ett par timmars ansiktsmålning 
tillsammans med våra inbjudna gäster, Lisa och Linnéa. 

Även denna aktivitet visade sig vara mycket uppskattad 
då både barn och föräldrar fick vara med och prova på att 
måla på de som ville vilket blev både barn och flertalet 
vuxna. Måndagen inleddes med en lugn frukost och som 
sen snabbt avverkades i ett riktigt effektivt teamwork där 
alla deltagare deltog med att städa av och ställa i ordning 
kursgården för hemfärd. En riktigt lyckad må-bra-helg! 

Text: Mia Westerdahl
    

Family for Every Child 

Efter att vi blivit kontaktade av Family for Every Child 
träffades vi i ett spännande möte där de med stor 
entusiasm berättade om sin verksamhet och deras mål. 
Family for Every Child är en internationell allians av 
lokala samhällsorganisationer i det civila samhället som 
arbetar tillsammans för att förbättra livet för utsatta barn 
runt om i världen. Alliansen omfattar 32 organisationer 
där målet är att det ska växa och bli ännu större genom 
att rekrytera fler organisationer som de tillsammans 
kan vara med och ta vara på ytterligare kunskap och 
erfarenheter. Ett mycket trevligt och intressant möte!    

Text: Mia Westerdahl

 

LOKALFÖRENINGARNAS
KALENDARIUM

HELSINGBORG
(Tonny Jarring / Irene Stockland)

- Karaokekväll för vuxna
- Julfest

STOCKHOLM
(Margareta Asplund)

- 12/12, 26/12, 9/1, 23/1, 6/2, 20/2 
- Studiecirkel/Samtalsgrupp om 
lågeffektivt bemötande för föräldrar. 
Bok: Barn som bråkar av Bo Hejlskov. 
- En måndag i månaden, september, 
oktober, november och december. 
Studiecirkel/ Mindfulness med samtal 
och övningar. Att välja sitt liv med 
mindre stress och medveten närvaro.   
- Yoga i Blackebergs- eller Sofia öppna 
förskola.

UMEÅ
(Linda Söderström)

- December: Kyrkans julfest 
- Januari - Lek på Leos Lekland (2/1) 
- Februari: Bad Aquarena, Holmsund 
- Mars: Träff på Bräntberget. Slalom och 
pulkåkning samt korvgrillning.

LUND
(Jonny Rolf)

- Nyårfest
- Bio
- Blå Planeten i Köpenhamn



Stockholm Makalösa Föräldrar 

Brinner du för att engagera dig i ideellt styrelsearbete, har ett intresse av opinionsbildande påverkansarbete 
och kan avsätta några timmar varje månad? 

Då kanske styrelsearbetet i Sveriges Makalösa Föräldrar kan vara något för dig? 

Är du intresserad eller vill veta mer om vad det innebär är du välkommen att kontakta Johan Oltegen i vår 
valberedning. 

Johan Oltegen, valberedare 

KONTAKT
E-post: johanoltegen@yahoo.se 
Mobil: 0706-14 11 69

VALBEREDNINGEN SÖKER ENGAGERADE
PERSONER FÖR STYRELSEUPPDRAG

Härmed inbjuds du att delta på Sveriges Makalösa 
Föräldrars årsstämma 2018 vilken kommer att äga 
rum i Stockholm den 21 – 22 april.  

Förbundet bekostar resa, kost och logi för ett ombud 
per lokalförening vilken skall vara medlem i och utses av 
en lokalförening. Varje lokalförening, som är medlem i 
Förbundet och som har betalt sin medlemsavgift senast 
den 31/12 2017, har rätt att sända två ombud. Ombudet 
får genom skriftlig fullmakt företräda annat ombud inom 
samma förening. Andra medlemmar såsom individuella 
personer, medlemmar i lokalförening eller representanter 
från medlemsorganisationer har närvarorätt, dock inte 
rösträtt, och måste finansiera egen resa, kost och logi.

Motion till ordinarie Förbundsstämma kan väckas av 
lokalförening, medlemsorganisation och enskild medlem. 
Motionen bör vara inlämnad, vad gäller enskild medlem 
som tillhör en lokalförening, till respektive förening 
för behandling på föreningens årsmöte. Föreningen 
ska sända samtliga motioner med eget yttrande till 

Förbundsstyrelsen senast den 5 mars. Har enskild motion 
avstyrkts av föreningen skall motionen ändå skickas till 
Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska därefter yttra 
sig över motionerna. 

Skriftlig kallelse till ordinarie Förbundsstämma ska 
sändas till föreningarna tillsammans med inkomna 
motioner senast tre veckor före Förbundsstämman. 
Stämmohandlingar för ordinarie Förbundsstämma 
ska sändas till föreningarna senast två veckor före 
Förbundsstämman. Programmet för helgen kommer 
längre fram.

Varmt välkomna!

Önskar Förbundsstyrelsen/ 
Marie-Louise Dolk

Kallelse till Sveriges Makalösa 
Föräldrars årsstämma 2018

MEDLEMSKAP 2017 
I lokalföreningen för 
Stockholms Makalösa Föräldrar
 
Vid inbetalning efter 1 oktober 2017 gäller 
medlemskapet för oktober, november och december 
2017 samt hela 2018! Medlemsavgiften är 200 kronor 
per år och betalas till Stockholms Makalösa Föräldrar. 

Plusgiro: 1235967-5
Swish: 1232261915

Skriv ditt namn, kontaktuppgifter och mailadress i 
OCR-raden eller maila till stockholm@makalosa.org.

Vi erbjuder även familjemedlemskap vilket 
innebär att även barn du är vårdnadshavare för blir 
medlemmar i föreningen. Medlemskap för barn 
kostar inget extra. Uppge barnens namn och födelseår 
i OCR-raden eller maila föreningen. Nyhetsutskick 
skickas ut per mail. 

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR  | |  MAKALÖSA FÖRÄLDRAR

24 | Makalösa Föräldrar   Makalösa Föräldrar | 252017 | 11 | 2017

AKTIVITETER STOCKHOLM
 
- 12/12, 26/12, 9/1, 23/1, 6/2, 20/2 
- Studiecirkel/Samtalsgrupp om 
lågeffektivt bemötande för föräldrar. 
Bok: Barn som bråkar av Bo Hejlskov. 
- En måndag i månaden, september, 
oktober, november och december. 
Studiecirkel/ Mindfulness med samtal 
och övningar. Att välja sitt liv med 
mindre stress och medveten närvaro.   
- Yoga i Blackebergs- eller Sofia öppna 
förskola.

Margareta Asplund, 
samordnare 

Klara södra kyrkogata 20
111 52 Stockholm

Telefon: 0709 -78 76 93
Epost: stockholm@
makalosa.org
Facebook: www.
facebook.com/

KONTAKTA OSS



Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för  
medlemmar i lokalföreningarna 

Du vill väl fortsätta vara medlem även detta året?
Som medlem i våra lokalföreningar träffar du andra ensamstående föräldrar, får ta del av föreningens 
aktiviteter, ibland till ett reducerat pris och ibland helt kostnadsfritt. Vill du få mer information och veta 
mer om deras aktiviteter så besök gärna din lokalförenings Facebooksida.  

Medlemsavgiften betalas till respektive lokalförening (se nedan)    

Helsingborg: 
Familjemedlemskap 200 kr. Medlemskapet gäller förälder och barn vilka man är vårdnadshavare för. 
Kom ihåg att ange namn och födelsedata på förälder respektive barn. 200 kr betalas in på Bankgiro 
5598-0049 eller Swish 1234228920.

Lund: 
Familjemedlemskap 200 kr. Medlemskapet gäller förälder och barn vilka man är vårdnadshavare för. 
Kom ihåg att ange namn och födelsedata på förälder respektive barn. 200 kr betalas in på Bankgiro 
345 – 7652.

Stockholm: 
Familjemedlemskap 200 kr. Medlemskapet gäller förälder och barn vilka man är vårdnadshavare för. 
Kom ihåg att ange namn och födelsedata på förälder respektive barn. 200 kr betalas in på Postgiro 
123 59 67 – 5.

Umeå: 
200 kronor betalas in på Swedbank 8420-2924 229 490-9 eller Swish 123 633 3041.

Falun: 
200 kronor betalas till Swedbank  8166-1, 924971 550-0

Växjö: 
200 kronor betalas till Bg 5070-9096

Medlemmar som tillhör familjenätverken i Karlstad, Uppsala, Borlänge, Jönköping, Linköping 
eller som är enskild medlem utan lokalföreningsanknytning betalar 200 kr till Riksförbundets 
bankgiro 5447 – 5892 eller Swish 1236083521.

VÄXJÖ
LOKALFÖRENING

Susanne Filipsson, ordförande
Mobil: 070-159 97 12 
sus_f_o@hotmail.com 
 
Eva Lindahl, kontaktperson
eva.lindahl@live.se 

Bg 5070-9096

FALUNS 
LOKALFÖRENING 

Jörgen Paulsson, ordförande
jorgen.paulsson.jrp@gmail.com

Kontonummer:  
Swedbank  8166-1, 924971 
550-0

KARLSTAD 
FAMILJENÄTVERK

Gertrud Gybrant, 
kontaktperson 
gertrud.gybrant@privat.
utfors.se

Övriga Sverige: 
Är ni intresserade av att 
starta ett eget nätverk? 
Riksförbundet hjälper er att 
komma igång! Hör av er till 
Catarina Danso 070-202 30 
10, gs@makalosa.org 

LUNDS 
LOKALFÖRENING 

Jonny Rolf, ordförande
jonny.rolf@gmail.com

Catarina Villalba, kontaktperson 
catarinavillalba@hotmail.com  

Bg Swedbank 345-7652

STOCKHOLMS 
FAMILJENÄTVERK 

Blackebergs Öppna Förskola 
Vinjegatan 8 Blackeberg.

Sofia Öppna Förskola
Borgmästargatan 11 2tr 
Södermalm.

Samordnare, Margareta Asplund 
(se info på sthm lokalförening)

UMEÅ 
LOKALFÖRENING 

Linda Söderström, ordförande 
lindasoderstrom@hotmail.com
Mobil: 0705-59 93 28 

Kontonummer Swedbank 
8420-2924 229 490-9

Swish: 123 633 3041

HELSINGBORGS 
LOKALFÖRENING 

Tonny Jarring, ordförande
tonny.jarring@rikshem.se
Irene Stokland, vice ordförande
irene.stokland@hotmail.com

Bankgiro 5598-0049
Swish 1234228920

STOCKHOLMS
LOKALFÖRENING

Margareta Asplund, 
samordnare
stockholm@makalosa.org

www.facebook.com/
stockholmmakalosaforaldrar 
   
Mobil: 070 – 978 76 93
Pg: 123 59 67 – 5
Swish: 1232261915

Kontaktinformation

BORLÄNGE
FAMILJENÄTVERK

Paulina Brattberg
paulina.brattberg@gmail.com

JÖNKÖPING
FAMILJENÄTVERK

Cecilia Jansson
cecilia.jansson@gmail.com

LINKÖPING
FAMILJENÄTVERK

Anna Linden
anna_linden10@hotmail.com
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