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Ledare
Dags för mer ensamstående familjepolitik
Vi i Sveriges Makalösa Föräldrar vill göra ännu 
mer för att särlevande föräldrar och deras 
barn ska få det bättre. Hur kan vi förbättra 
förutsättningarna i samhället för ensamstående 
föräldrar och deras barn? 

Vi driver flera familjepolitiska frågor för att 
kunna påverka beslutsfattare. Ett exempel är att 
vi vill att samhället ska arbeta förebyggande för 
att förhindra vårdnadskonflikter. Vi vill att det 
ska finnas samarbetsteam för föräldrar som vill 
separera eller som i Finland att en jurist och en 
psykolog har medling med föräldrarna.

På konferensen Barnrättsdagarna i Örebro i april 
hörde jag om ett gott exempel: det var en advokat 
från advokatbyrån lnsulander Lindh, som 
berättade om medling som alternativ 
konfliktlösningsmetod i vårdnadstvister. 
Deras medlare uppvisar väldigt goda resultat, 66 
procent av fallen resulterade i överenskommelser 
mellan föräldrarna. För barnen innebär medling 
att föräldrarnas konflikter minskar, 
domstolsförfaranden kan avslutas och 
kommunikationen mellan föräldrarna förbättras 
långsiktigt. Metoden de använder heter 
co-mediation.

Jag tror att medling med överenskommelser 
skulle vara ett bra sätt att hitta lösningar på 
konflikterna, för både barnens och föräldrarnas 
bästa. För att detta ska införas i större skala i hela 
samhället krävs politiska beslut.

Under våren har jag haft kontakt med 
Riksdagens civilutskott för att prata 
familjepolitiska frågor med dem. Det har bland 
annat lett till att vi kommer att ha ett seminarium 
i Almedalen första veckan i juli som handlar just 
om detta med Martina Johansson från 
Civilutskottet som deltagare.

Andra frågor vi driver handlar om bostadsbidrag 
för ensamstående, speciellt när barnen bor 
växelvis, och dubbel folkbokföring för barn till 
separerade föräldrar. 

Har du förslag på fler frågor som vi borde driva 
– hör gärna av dig till mig eller någon i styrelsen. 
Det är dags för mer ensamstående familjepolitik 
nu, tycker jag. Vid årsskiftet blir Barnkonven-
tionen lag i Sverige. Det är vi extra glada för i 
Sveriges Makalösa Föräldrar eftersom vi har 
drivit den frågan under många år.

P S Tipsa gärna andra ensamstående föräldrar 
om att de kan bli medlemmar i Makalösa 
Föräldrar. Tillsammans är vi starkare och kan 
stötta varandra.

Christina Olsson, generalsekreterare

Umeås lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8420-2924 229 490-9 
Swish: 123 633 3041

Faluns lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8166 -1, 924971 550- 0

Uppsala lokalförening
Kontonummer 
Bankgiro 511-7569

Stockholms lokalförening
Postgiro 123 59 67 -5
Swish: 1232261915

Växjö lokalförening
Bankgiro 5070 -9096

Helsingborgs lokalförening
Bankgiro 5598-0049
Swish: 1234228920

Lunds lokalförening
Bankgiro 345-7652

Sveriges Makalösa Föräldrar

Vi stärker makalösa föräldrar och deras barn
Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisa-
tion för särlevande föräldrar och deras barn. 
Vi synliggör makalösa föräldrar och deras barn i 
samhället genom kunskapsförmedling, 
påverkansarbete och opinionsbildning. 
Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där 
alla föräldrar är lika viktiga och barnen får goda 
uppväxtvillkor. Vi erbjuder meningsfulla verksam-
heter för makalösa föräldrar och barn genom våra 
lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. 
Med stöd, utbildning, erfarenhetsutbyte och 
gemenskap. Makalösa föräldrar och barn stärker 
och hjälper varandra.

Mer information om medlemskap och vår 
verksamhet finns på sidorna 21-23.
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Som ensamförälder kommer jag nära mitt barn
Linda Söderström i Umeå är ny ledamot i 
styrelsen för Sveriges Makalösa Föräldrar 
sedan april. Ett av hennes råd till andra 
ensamföräldrar är att be om hjälp.

Varför är du med i styrelsen för Sveriges 
Makalösa Föräldrar?
– Jag har alltid varit intresserad av 
samhällsfrågor och det finns det ju ingen 
annan förening eller parti som driver frågor 
som rör oss ensamföräldrar. Vi i är så många 
och det finns mycket som kunde förbättra vår 
situation tycker jag. 

Vilka frågor tycker du är viktigast när det 
gäller riksförbundets utveckling?
¬ Att få fler medlemmar och nå ut till fler, för 
vi kan göra skillnad för många ensamföräldrar 
både i det stora och det lilla.

Har du själv erfarenhet av att vara ensam-
förälder?
– Ja jag är ensamförälder till min 12-årige son 
sedan nästan tio år. Inte fullt på heltid, men 
näst intill. Det är olika typer av utmaningar 
att vara ensamförälder till ett litet barn, med 
hämtningar och lämningar på förskola, vab 
m.m. jämfört med att vara ensamförälder 
till ett större barn. Då och då känns det svårt 
att räcka till. Det är ett stort ansvar att vara 
ensamförälder oavsett vilken ålder det är på 
barnet, men också väldigt mycket glädje i att 
man kommer varandra nära och nog blir lite 
extra sammansvetsade.

Vilka är dina bästa tips till någon som 
nyligen har blivit ensamstående förälder?
– Att hitta andra ensamstående föräldrar 
att prata med, varför inte hos Makalösa 
föräldrar? Det har gett både mig och mitt barn 
mycket. Tänk också att livet inte alltid blir som 
man har tänkt sig, men det kan bli väldigt bra 
ändå. Var inte rädd för att be om hjälp om det 
kör ihop sig, de flesta är väldigt hjälpsamma 
om de får möjlighet att vara det.

Ny styrelse vald
Den nya styrelsen efter 
förbundsstämman i april ser ut så här:

Ordförande: Marie-Louise Pallin Dolk

Vice ordförande: Therese Ström

Kassör: Lisbeth Fletcher

Ledamot: Linda Söderström

Ledamot: Åsa Janlöv

Suppleant: Cecilia Schubert

Suppleant: Markus Wilkens
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Jenny Vinglid jobbar som generalsekreterare 
på Riksförbundet HOBS, Hälsa oberoende 
av storlek. Det är en ideell organisation som 
arbetar med hälsofrågor som rör övervikt och 
fetma. 51 procent av Sveriges befolkning lever 
med övervikt och fetma/obesitas. HOBS ser 
på hälsa som ett helhetsbegrepp som består 
av fysiska, psykiska och sociala faktorer och 
är ett riksförbund som verkar för allas rätt att 
mötas med respekt i samhället.

HOBS – Hälsa oberoende 
av storlek

HOBS jobbar aktivt för att information om 
övervikt och obesitas/fetma ska finnas 
tillgänglig för alla. 

– Vi har många uppdrag men i grund och 
botten handlar allt vi gör om att bidra till 
ett öppnare samhälle och allas rätt till 
respekt och jämlik vård oberoende av 
storlek, säger Jenny.

Läs mer om HOBS på hobs.se

”Synen i samhället på vad 
som är en familj bör ändras”
Jenny Vinglid ser sig inte som ensamstående 
förälder och hennes sons familj har fyra olika 
adresser. Hon tycker att det är dags att 
samhällets syn och de sociala normerna 
ändras.

Är du ensamstående förälder? 
– Det beror på hur man ser på begreppet 
ensamstående. Jag är ensamstående då jag 
inte har en mamma-pappa-barnrelation med 
mitt barns pappa, men jag ser mig inte som 
ensamstående då jag har flera andra vuxna 
i min närhet, som både jag och min son har 
nära relation med. Jag har byggt upp ett trygg-
hetsnätverk och ser mig därför inte som ensam-
stående i den traditionella normbetydelsen.

– Det är 7 år sedan jag och min sons pappa 
skiljde oss och min son är snart 13 år.

Hur fungerade separationen? Hur ser samar-
betet ut med dina barns andra förälder?
– Vår separation var fin, vi tog ett gemensamt 
beslut eftersom vi växte isär i vår 
äktenskapliga relation och den blev vänskaplig 
istället. Vi bestämde oss från början att oavsett 
vad som hände i eventuella nya relationer så var 
vår son prioritet ett. Vi har haft en fin relation 
och ett bra samarbete sedan vår separation 
vilket många blir förvånade över.

– Även vår son har fått höra kommentarer om 
varför vi umgås, åker på semester tillsammans 
och firar högtider. För honom är detta 
normalt, vilket då krockar i diskussioner med 
jämnåriga där föräldrar inte samarbetar eller 
har en fungerande relation. Vi har fått kom-
mentarer som ”men om ni inte bråkar och kan 
umgås varför skiljde ni er då”?

Hur tycker du att förutsättningarna är för 
ensamstående föräldrar i samhället? Och de 
sociala normerna? Finns det något du skulle 
vilja förbättra?

– Personligen har jag bara stött på det vid några 
tillfällen och då blivit förvånad. Några exempel 
är sådant som att skriva på myndighetspapper 
och information till från skolan. Det blev en 
omställning för mig då jag från en dag till annan 
var tvungen att få en underskrift från min sons 
pappa. Det behövdes inte innan vår separation.

– Jag skulle vilja att samhället förändrar synen 
på hur en familj kan och bör se ut. Man kan 
leva själv med sitt barn utan att definieras som 
ensamstående. Behöver man fysiskt bo på 
samma adress för att klassas enligt normen som 
en familj? 

– Min sons familj har fyra olika adresser, men 
en adress dit hans post skickas. Han har sina 
föräldrar som tar lika stort ansvar på två olika 
adresser, morföräldrar som är två stora trygg-
hetspersoner på en adress och sin älskade mor-
bror på en adress. Hela familjen har en stor del i 
hans liv och har olika uppgifter i hans uppväxt. 

Vilka är dina bästa tips till den som nyligen har 
blivit ensamstående förälder?

– Om det går – sätt era egna känslor åt sidan 
och fokusera på era barn. Jag vet att det är 
svårt och ibland omöjligt om man har levt i ett 
destruktivt förhållande.

– Be om hjälp, ensam är inte alltid stark! Jag 
hade gått under om jag inte bett om hjälp från 
min trygghetszon. Det kan vara alltifrån praktis-
ka saker i början, som att be om hjälp att fylla i 
papper, till att hitta på något kul med barnet så 
man själv kan bearbeta separationen. Sortera 
alla goda råd du får från dem som kanske inte 
känner dig och ditt barn så bra. Försök komma 
ihåg att du känner dina barn bäst av alla och 
vad som är bäst för dem. Hitta den umgänges-
formen som fungerar för er – inte vad som 
förväntas av samhället eller sociala normer. Ni 
är två föräldrar och även om samhället oftast 
ser mamman som den primära föräldern och 
ska vara den som finns där 24/7 så är det bara ni 
som vet vad ert barn behöver.
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 Ny lokalförening i Uppsala
I år har vi fått en ny lokalförening i 
Uppsala. Ordförande i lokalföreningens 
styrelse är Ann-Christine Sundström. Övriga 
styrelsemedlemmar är Åsa Enochsson 
Stjernström, Kristina Eriksson, Charlotta 
Wipemose och Kristina Jonsson. Du hittar 
dem på facebook om du söker på Uppsala 
Makalösa Föräldrar.

 Podden Superkraften
Christina Olsson medverkade i januari i 
inspelningen av podden Superkraften. Sam-
talen handlar om hur vi kan hjälpa barn och 
ungdomar med ADHD, bipolär sjukdom eller 
andra neuropsykiatriska diagnoser. Du hittar 
avsnittet på vår webbplats makalosa.org eller 
genom att använda sökorden Superkraften och 
Christina Olsson.

 Morgon i P4 Malmöhus
Christina Olsson medverkade i mars i Morgon 
i P4 Malmöhus för att prata om hur en som 
ensamstående förälder kan prata om 
separationen och om vilket stöd Makalösa kan 
ge. Inslaget hittar du via vår webbplats, 
makalosa.org. I mars medverkade Christina 
Olsson även i en artikel i Dagens Arena om 
bostadsbidrag vid växelvis boende.  Artikeln 
har rubriken ”30 000 hushåll med bidrag kan 
bli fattigare med ny lag”.

 Cirkelledare
Vår generalsekreterare Christina Olsson gick i 
mars en utbildning till cirkelledare i projektet 
Läsa för livet. Det är biblioterapi, dvs 
människor möts och samtalar för att genom 
det skrivna ordet i litteratur och texter närma 
sig livsomvälvande händelser. Det är Sensus 
studieförbund som står bakom satsningen.

 Barnrättsdagar
9-10 april ägde Barnrättsdagarna rum i 
Örebro. Konferensen, som hade 1 400 
deltagare, hade temat Barn i utsatta situationer, 
kopplat till våld, separationer och 
vårdnadstvister samt barn i kontakt med 
socialtjänsten. Christina Olsson och Eva 
Johannesson deltog och kunskapen från 
dagarna kommer att användas i makalösas 
strategiska utvecklingsarbete med 
påverkansfrågor. Mer om innehållet på 
Barnrättsdagarna hittar du på sidorna 10-11.

 Remissvar om faderskap och 
 föräldraskap 
Sveriges Makalösa Föräldrar var remissinstans 
för betänkandet SOU 2018-68 Nya regler om

På gång i förbundet
faderskap och föräldraskap från Justitiedepar-
tementet. Remissvaret lämnades in i februari.
I svaret har vi tydligt markerat att vi tror på 
ett jämställt föräldraskap. Barn har rätt till två 
föräldrar och samhället har en skyldighet att 
säkerställa barnets rätt, oavsett hur 
föräldrarollen ser ut. Sveriges Makalösa 
Föräldrar är positiva till en förenkling av 
reglerna kring bekräftelse av faderskap och 
föräldraskap, men anser att vårdnaden per 
automatik bör bli gemensam vid bekräftandet 
även för föräldrar som inte är gifta.

 Sommarläger på Västkusten
Sveriges Makalösa Föräldrar har fått pengar 
tillsommarläger från tre stiftelser hittills. En 
del av pengarna betalas ut till lokalförening-
arnas läger. Dessutom arrangerar vi ett läger i 
juli på Västkusten med plats för ca 15 familjer. 
Ansökningstiden har gått ut, och om vi lyckas 
få finansiering även nästa år kan det bli aktuellt 
med fler läger.

 Medlemsenkät
Senare i år kommer vi att skicka ut en 
medlemsenkät till alla medlemmar i Makalösa

Christina Olsson i podden Superkraften. Samtalen 
handlar om hur vi kan hjälpa barn och ungdomar med 
ADHD, bipolär sjukdom eller andra neuropsykiatriska 
diagnoser.

Föräldrar för att ta reda på mer fakta om våra 
medlemmar och vad de tycker om olika frågor. 
Vi är tacksamma för ditt svar. Resultatet av en-
käten kommer att användas i vårt arbete med 
påverkansfrågor och verksamhetsutveckling.

 Ansökan till Socialstyrelsen
I september kommer vi att skicka in nästa 
ansökan om verksamhetsbidrag från 
Socialstyrelsen för 2020. Det är pengarna från 
Socialstyrelsen som finansierar 
basverksamheten för riksförbundet. 2019 har 
vi fått 1,7 miljoner, vilket är samma nivå som 
2018.

 Ny folder om Makalösa
Behöver du en folder om Sveriges Makalösa 
Föräldrar och medlemskap? Den finns på vår 
webbplats, https://makalosa.org/bli-medlem/
informationsfolder/ och kan även beställas 
i tryckt form hos kansliet i Stockholm, via 
e-post till admin@makalosa.org.

Text: Eva Johannesson
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Barn i utsatta situationer
Under två dagar april arrangerades Barnrätt-
sdagarna i Örebro med 1400 deltagare. 
Konferensen hade temat ”Barn i utsatta 
situationer”, kopplat till våld, separationer 
och vårdnadstvister samt barn i kontakt med 
socialtjänsten. 

Barn i Sverige har det på många sätt bättre än 
barn i flera andra delar av världen. Men trots 
att vi lever i ett välfärdssamhälle kommer det 
rapporter som visar att många barn och unga 
mår dåligt av olika skäl och många far illa eller 
riskerar att fara illa. 

Det finns flera orsaker till att barn och unga 
befinner sig i utsatta situationer. En del barn 
är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella 
övergrepp, andra kanske lever i en familj där 
det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. 
Andra bor i utsatta områden eller i familjer 
med små resurser. Utsattheten i situationen 
beror ofta på omständigheter som barnet inte 
kan påverka och där barnets rättigheter risker-
ar att kränkas, där omgivningen/samhället har 
brustit i att tillgodose barnets rättigheter.

Här kommer ett axplock ur innehållet från 
Barnrättsdagarna:

2019 | 1 MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | 11
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Barn i kontakt med socialtjänsten
Barnombudsman Elisabeth Dahlin presen-
terade Barnombudsmannen arbete med att 
bland annat undersöka situationen för barn i 
den sociala barnavården. Barnombudsmannen 
har ställt frågor kring vilka erfarenheter barn 
har av att till exempel vara placerade i familje-
hem eller på institution. De har tidigare visat 
att det funnits brister i hur barns rättigheter 
respekteras och nu har de följt upp för att se

om det skett en förbättring eller om ytterligare 
åtgärder blir nödvändiga.
 
Läs mer i rapporten ”Vem bryr sig – när sam-
hället blir förälder” på 
barnombudsmannen.se/publikationer

Christina Olsson, generalsekreterare, och Elisabeth 
Dahlin, barnombudsman.

Hur påverkar svåra upplevelser i 
barndomen barns utveckling?
Steven Lucas, associerad forskare och docent i 
pediatrik vid Uppsala universitet berättade att 
forskning visar att barn och ungdomar som 
har utsatts för svåra upplevelser under 
barndomen har påtagligt ökad risk för sämre 
psykisk och fysisk hälsa, både under 
barndomen och i vuxen ålder. Svåra barn-
domsupplevelser är även kopplade till 
fysiologiska och anatomiska förändringar i 
hjärnan som kan ligga till grund för sociala 
och kognitiva svårigheter senare i livet. 
Resultaten pekar mot att förebyggande av svåra 
upplevelser i barndomen borde kunna 
minska risken för utanförskap och ohälsa i 
vuxen ålder.

Att vara barn när föräldrarna tvistar 
om vårdnad, boende eller umgänge

Maria Eriksson, professor social välfärd, Ersta 
Sköndal Bräcke Högskola, pratade om hur det 
är att vara barn när föräldrar är i konflikt med 
varandra, inklusive när konflikten hanteras 
genom att föräldrarna tvistar i domstol. Med 
utgångspunkt i forskning och aktuellt utveck-
lingsarbete tog hon upp frågor som: Vad vet 
vi om dessa barns situation? Hur kan vi möta 
och hjälpa barnen och deras föräldrar? Vilken 
betydelse har vårt perspektiv på barnet och på 
föräldrakonflikter i samband med separation 
för barns möjligheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda?

Att arbeta med barn och föräldrar i 
familjerättsliga konflikter

Petra Löfgren, Rädda Barnen, pratade om 
barn i familjerättsliga konflikter. Där en utsatt 
grupp som ofta faller mellan stolarna på olika 
sätt i samhället. Många gånger blir barnen 
nekade stöd och behandling på grund av att de 
befinner sig i en vårdnadstvist och de får sällan 
göra sina röster hörda i de rättsliga samman-
hangen. Rädda Barnens Centrum för stöd och 
behandling har under många år arbetat med 
att uppmärksamma gruppen och hur 
socialtjänst och familjerätt kan erbjuda stöd till 
barn och föräldrar.

Läs mer på raddabarnen.se/rad-och-kunskap/
barn-och-foraldrar-i-familjerattsliga-konfilkter

föräldrarna att nå en samförståndslösning som 
är förenlig med barnets bästa. Medling är en 
strukturerad process i vilken föräldrarna kan 
föra en konstruktiv dialog. Genom en tydlig 
metod kan samförståndslösningar hittas i 
en klar majoritet av fallen. För barn innebär 
medling att föräldrarnas konflikter minskar, 
domstolsförfaranden kan avslutas och kom-
munikationen mellan föräldrarna 
förbättras långsiktigt. Men idag används 
medling i endast 1-3 procent av 
domstolstvisterna. I deras medlingar nås 
överenskommelser mellan föräldrarna i två 
tredjedelar av fallen.

Stödmedlemskap 
för dig som vill stötta oss

Nu finns det möjlighet för personer som 
vill stötta Sveriges Makalösa Föräldrar 
att bli stödmedlem.

Stödmedlemskapet är utan kostnad 
och betyder att du visar ditt stöd för 
oss som organisation och du får vår 
medlemstidning digitalt via mejl två 
gånger per år.

Du som är vän med eller anhörig till en 
ensamstående förälder kan också bli 
stödmedlem.
 
För att bli stödmedlem går du in på 
makalosa.org och klickar på knappen 
“Bli Stödmedlem” längst upp. 

Dina uppgifter kommer att läggas in i 
vårt medlemsregister i samband med 
att du registrerar dig.
 
Varmt välkommen att stötta oss!

Medling som alternativ 
konfliktlösningsmetod i 
vårdnadstvister 
Alexandra Lyckman, advokatbyrån lnsulander 
Lindh, berättade om medling. I domstolstvist 
om vårdnad, umgänge och barns boende kan 
uppdrag lämnas till en medlare att försöka få 
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Utmaningar och framtid i Växjö
6-7 april var det stämmohelg i Växjö. 
Deltagarna från styrelsen för Sveriges 
Makalösa Föräldrar och 
lokalföreningarnas styrelser 
jobbade tillsammans med utvecklings-
frågor med utgångspunkt från den 
strategiska treårsplanen. Ämnen vi 
pratade om var bl a medlemsvärvning, 
lokalföreningarnas aktiviteter och 
utmaningar samt påverkansfrågorna 
vårdnadsfred, bostadsbidrag och dubbel 
folkbokföring. Helgen avslutades med en 
årsstämma och val av ny styrelse.

Linda Söderström, Umeå, Magnus Andersson, Växjö, Marie-Louise Pallin Dolk, styrelsen, och Ann-Christine 
Sundström, Uppsala.

Anders Ekdahl-Olsson, Helsingborg, Jenny Jakobsson, 
Umeå, Anders Karlström, Lund, och Susanne Filipsson, 
Växjö.

Marie-Louise Pallin Dolk tackar Magnus Folcker, Sensus 
studieförbund.

Anders Ekdahl-Olsson avgick från styrelsen och avtack-
ades av Marie-Louise Pallin Dolk, ordförande. Anders är 
kvar som ordförande i Helsingborgs lokalförening.
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Fråga advokaten
    Fråga advokaten

Som prenumerant på Sveriges 
Makalösa Föräldrars tidskrift 
har du möjlighet att ställa 
juridiska frågor och få svar av 
Therese Ström. Det kan bland 
annat handla om vårdnadstvis-
ter, frågor kring umgänge eller 
hur du kan gå 
tillväga 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

Fråga:
Min fru har under äktenskapet utsatt mig och 
barnen för fysiskt och psykiskt våld. När hon förstod 
att jag ville separera, tog hon kontakt med 
socialtjänsten, anklagade mig falskt för att ha utsatt 
henne och barnen för våld. Socialtjänsten beviljade 
henne och barnen inledningsvis skyddat boende. Jag 
fråntogs all kontakt med barnen. Det ledde ingen-
stans. Jag har fortfarande inte fått kontakt med 
barnen och hon håller sig undan. Det gjordes en 
utredning och där har socialtjänsten kommit fram 
till att det finns risk för bortförande och att barnen 
far illa i hennes omvårdnad då det kommit fram att 
hon aktivt försökt föra barnen ut ur landet.  
Socialtjänsten har med hänvisning till risken som 
finns sagt att jag ska ”kvarhålla” barnen nästa gång 
jag får träffa dem. Innebär det att jag får barnen nu?

Advokaten svarar:
Utifrån hur Du ställt Din fråga så förstår jag det 
som om Du undrar om socialtjänstens 
rekommendation till Dig automatiskt medför att 
Du får vårdnaden om barnen och att de inte får ha 
kontakt med sin mor.

Utgångspunkten i alla frågor som rör barn är 
barnets bästa. Det är mycket viktigt att barn har 
kontakt med båda sina föräldrar. Att din före detta 
fru medvetet har agerat på ett sätt som innebär att 
hon fråntagit barnen all kontakt med dig, visar på 
klara brister i hennes föräldraförmåga. I samma 
riktning talar uppgiften om att hon egenmäktigt 
och utan Ditt medgivande försökt föra barnen ut 
ur landet. Socialtjänsten kan rekommendera hur 
föräldrarna ska förhålla sig i sitt föräldraskap. På 
uppdrag av domstol ska socialtjänsten även lägga 
fram ett förslag till beslut hur domstolen bör 
besluta i vårdnads- och umgängesfrågan. Men det 
är domstolen som slutligt beslutar i fråga om

vårdnad och umgänge, om inte parterna själva 
kommer överens om det. Därtill kan 
socialtjänsten, om ett barn riskerar att fara illa, 
besluta att omhänderta barnet mot föräldrars vilja 
enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga.

Sammantaget föreligger det inga hinder för den 
enskilde att följa socialtjänstens rekommendationer. 
Socialtjänsten brukar inte avge sådana 
rekommendationer om inte situationen kräver det. 
För det fall du avser följa socialtjänstens 
rekommendation bör Du inför domstolen redovisa 
att du handlat på uppmaning/rekommendation 
av socialtjänsten, men socialtjänstens uppmaning 
till Dig medför inte att Du med säkerhet vinner 
framgång med yrkande om att Du skall erhålla 
vårdnaden om Dina barn.   

Fråga:
Jag och min före detta make har fått barn med hjälp 
av en surrogatmamma i Indien. Surrogat-
arrangemanget genomfördes med hjälp av 
donerade spermier och donerade ägg. Nu har vi fått 
besked från Socialtjänsten att ingen av oss är 
vårdnadshavare till vårt barn. Vad menar 
Socialtjänsten? Hur ska vi gå till väga för att bli 
vårdnadshavare till vårt barn?

Advokaten svarar:
Det Socialtjänsten anför är korrekt. För att kunna 
besvara din fråga måste man särskilja mellan 
begreppen förälder och vårdnadshavare. Inom 
svensk rätt har föräldrar gemensam vårdnad per 
automatik om de är gifta, annars är modern ensam 
vårdnadshavare. Enligt svensk rätt är den kvinna 
som föder barnet barnets mor. Sverige accepterar 
inte surrogatmoderskap varför sådana arrangemang 
måste ske utomlands och det medför de problem 

som ni drabbats av. Det finns flera sätt att fastställa 
ett faderskap, men samtliga vägar kräver antingen 
att mannen är gift med modern eller att mannen är 
genetisk far till barnet. Med anledning av att du inte 
har fött barnet själv, att det aktuella 
surrogatarrangemanget har genomförts med 
donerade spermier samt att din man inte är gift 
med surrogatmodern är ingen av er förälder till 
barnet i dagsläget. Ni har därför inte heller 
möjlighet att göra gällande att ni är vårdnadshavare 
till barnet. 

Den möjlighet som kvarstår för dig och din före 
detta make för att erkännas som barnets föräldrar 
samt erhålla vårdnaden om barnet är adoption. 
Fram till det sker skall socialnämnden utse särskild 
förordnad vårdnadshavare vilket naturligt borde bli 
ni två eftersom barnet befinner sig hos er. 
I Sverige är det endast makar och sambor som får 
adoptera gemensamt; om du och din före detta 
make fortfarande var gifta hade det sålunda funnits 
en möjlighet för er att tillsammans adoptera barnet 
från surrogatmodern. I och med att ni har skilt er 
finns det alltså ingen möjlighet för er att 
gemensamt adoptera barnet. Det alternativ som 
kvarstår är att en av er adopterar barnet från 
surrogatmodern på egen hand. Vid samtliga fall 
av adoption krävs att Socialnämnden bedömer 
att förutsättningarna för adoption är uppfyllda. 
Märk väl att så länge ni inte är gifta eller sambor 
finns ingen möjlighet för er att erhålla gemensamt 
föräldraskap och vårdnad om barnet, utan detta 
kommer endast kunna tillerkännas en av er. 



Att växa som familj: en bok för barn om att leva i en 
stjärnfamilj
av Cynthia Geisen

Det finns många anledningar till att familjer utökas 
och förändras. Ensamstående föräldrar kan välja att 
gifta om sig. En familj kan välja att adoptera ett
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Våga vara operfekt
av Brené Brown

Jobba smartare, bli 
snyggare, leva bättre 
och mer hälsosamt. 
Många av oss tror att 
det är vägen till ett 
lyckligare liv. Brené 
Brown är en sociolog 
som forskat om sår-
barhet och skam och 
hon säger tvärtom: 
Var som du är. Var 
glad för det som blir 
bättre, men acceptera 
dina fel och brister. Strunta i vad andra tycker. Våga 
vara operfekt, du är värdefull i alla fall.

Precis som i sin bok Mod att vara sårbar väver 
Brown här ihop sin egen forskning på området med 
vardagliga och ofta humoristiska berättelser från 
sitt eget och andras liv. Och hon visar hur bland 
annat äkthet, samhörighet, lek och tillit kan hjälpa 
dig på vägen.

Om du tappat känslan av att vara värdefull kan du 
börja bygga upp den. Öva dig i mod, gemenskap 
och medkänsla och lev helhjärtat. Du kommer 
snart att upptäcka att ditt helt ofullkomliga liv kan 
vara en gåva både till dig själv och till andra.

MÅNADENS BOKTIPS
BOKTIPS FÖR VUXNA 

BOKTIPS FÖR BARN 6 - 9 ÅR

barn. Ekonomiska omständigheter kan leda till 
gemensamma hushåll. I Att växa som familj guidar 
författaren Cynthia Geisen barn och vuxna genom 
de många frågor och blandade känslor en stjärn-
familj kan ställas inför. I slutänden är det kärlek, 
medmänsklighet, förståelse, tålamod och en stor 
dos humor som är de allra bästa verktygen.

BOKTIPS FÖR BARN 3 - 6 ÅR
Stjärnfamiljer
av Minna Paananen

En familj behöver inte alltid bestå av en mamma, 
en pappa och deras barn. Det finns många olika 
familjer och ingen är mer rätt än någon annan.

I den här boken får man träffa en del av de familjer 
som finns i vårt samhälle. Kanske kan du komma 
på några fler?

Kan du lösa Korsordet?

Kan du lösa 

gåtorna?

Rätt svar finns på 

sida 18
1. När man inte hälla te i tekoppen?

2. Vem tar alla i handen?

3. Vad är världens längsta ord?

4. Om grannens tupp lägger ett ägg i din 
trådgård, vem tillhör ägget då?

Barn - 03

www.kryss.se
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Dags att pyssla
Färgglad fjärilsteckning av pasta

Det här behöver du:
1. Tuschpennor eller kritor
2. En svart tuschpenna med smal   
spets
3. Vitt papper
4. Okokt fjärilspasta
5. Lim
6. En sax

Gör så här:
Måla pastafjärilarna med tuschpen-
norna. För att göra gräset klipper du
pastafjärilarna på hälften och måla 
dem gröna. När du har klistrat fast 
pastafjärilarna på papperet kan du 
måla antenner och prickar så att det 
ser ut som om de flyger.

1. Då den är full

2. Dörrhandtaget

3. Smila, för det är en mil mellan S och A.

4. ingen, tuppar lägger inte ägg

Här är svaret på gåtorna.Hoppas du inte fuskar!

Som medlem hos oss får du en timmes 
kostnadsfri rådgivning i samband med 
separation eller frågor gällande vårdnad och 
umgänge. Skicka ett mejl till vårt kansli, 
admin@makalosa.org där du kortfattat 
beskriver din fråga. Du kommer därefter att bli 
kontaktad.

Du kan även få en timmes kostnadsfri 
ekonomisk rådgivning vid start av eget företag.

Gratis rådgivning för dig 
som medlem

Vi vill ha fler lokalföreningar!

Många vill bli medlemmar i 
Makalösa Föräldrar och för att vi ska 
kunna erbjuda lokala aktiviteter behövs 
det lokalföreningar som kan hålla i 
aktivitetsplaneringen och utveckla den 
lokala verksamheten. 

Det finns idag sju lokalföreningar i 
Sverige. De finns i Umeå, Falun, 
Stockholm, Uppsala, Växjö, Helsingborg 
och Lund. Dessutom finns det tre 
familjenätverk, i Jönköping, Linköping 
och Karlstad. 

– Vi vill gärna kunna erbjuda lokal 
verksamhet på fler platser i Sverige, 
säger Christina Olsson, general-
sekreterare. Det är ett av våra 
prioriterade områden i den strategiska 
treårsplanen att ge stöd till etableringen 
av fler lokalföreningar. Vi gav starthjälp 
till den nya lokalföreningen i Uppsala 
som bildades i början av året. 
Senare kommer vi även att arrangera 
uppstartsmöten på fler platser. Alla som 
är intresserade av att starta en 
lokalförening är välkomna att höra av sig 
till mig på gs@makalosa.org. 

För att starta en lokalförening behövs 
bland annat en styrelse. Riksförbundet 
erbjuder starthjälp och löpande stöd till 
nya lokalföreningar.
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Är du ensamförälder? Du är inte ensam!
Bli medlem hos oss – detta erbjuder vi
Som medlem i våra lokalföreningar eller famil-
jenätverk träffar du andra särlevande föräldrar och 
kan få stöd, erfarenhetsutbyte och gemenskap med 
dem. Du får ta del av föreningens aktiviteter, ibland 
till ett reducerat pris och ibland helt kostnadsfritt. 
Dina barn träffar också andra barn med ensam-
stående föräldrar och kan delta i roliga 
aktiviteter.

Du kan t ex vara ensamstående på heltid, deltid, ha barnen varannan vecka eller helg, varit 
ensam från start, eller valt att skaffa barn på egen hand. Gemensamt för våra medlemmar är 
att de inte bor ihop med sina barns andra förälder. Alla är välkomna!

Lokalföreningarna och familjenätverken ordnar olika aktiviteter. Det kan vara allt från läger, 
skridskoåkning, biobesök, lekplatsträffar, matlag och grillning i skogen till after work för 
vuxna eller midsommarfest. Vissa lokalföreningar ordnar också 
självhjälpsgrupper, där man pratar om olika teman, t ex hur det är att vara tonårsförälder eller 
hur man får ekonomin att gå ihop. Som medlem stödjer du också vårt påverkansarbete och 
bidrar till att synliggöra och stärka makalösa föräldrar och barn i samhället.

Vill du få mer information om lokala aktiviteter? Besök gärna din lokalförenings eller famil-
jenätverks facebooksida. Du kan även bli medlem utan att tillhöra någon lokalförening eller 
familjenätverk. Som medlem hos oss får du också en timmes kostnadsfri rådgivning i 
samband med separation eller frågor gällande vårdnad och umgänge. 

Läs mer om medlemskap på makalosa.org

Vill du bli medlem?
Klicka på knappen 

BLI MEDLEM

högst upp till höger på vår hemsida, 
www.makalosa.org

Riksförbundet kommer att medverka i Al-
medalen även i år. Dels genom ett eget 
seminarium om förutsättningarna i samhället 
för ensamstående föräldrar och dels genom 
en gemensam aktivitet om skuld och skam 
tillsammans med några andra organisationer.

Under det egna seminariet samtalar represen-
tanter från Sveriges Makalösa Föräldrar med 
bland annat Martina Johansson, ansvarig för 
familjerätt i Civilutskottet. Samtalsämnet är 
den familjepolitik som behöver genomföras 
för att skapa bättre förutsättningar för ensam-
stående föräldrar och deras barn, för att vi ska 
få goda förutsättningar för ett jämställt föräl-
draskap även för ensamstående. För barnens, 
föräldrarnas och samhällets skull och med 
utgångspunkt från Barnkonventionen, som vid 
årsskiftet blir lag. 

För barn till ensamstående föräldrar finns det

Ensamstående familjepolitik

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | ENSAMSTÅENDE FAMILJEPOLITIK

mycket kvar att göra när det gäller 
förutsättningarna i samhället. Inom vissa 
områden är utvecklingen av lagstiftning, 
bidragsformer och andra förutsättningar inte 
alls i takt med samhällsutvecklingen, utan 
ligger långt efter. Nu är det hög tid för politiker 
och myndigheter att se på detta med nya ögon 
och agera.

Seminariet om skuld och skam arrangeras i 
samarbete med organisationerna Spes, Tjej-
zonen och Hjärnkoll. Vi upplever alla skuld 
och skam och ibland tar dessa känslor över i 
våra liv. Varför skäms vi och varför känner vi 
skuldkänslor? Och hur hanterar vi detta för att 
komma vidare och må bra? 

Båda seminarierna äger rum i Ideella 
trädgården, med Sensus studieförbund som 
huvudarrangör.

Martina Johansson, Civilutskottet, och Christina Olsson, Sveriges Makalösa Föräldrar, planerar ett seminarium i 
Almedalen om familjepolitik.



Vill du bli medlem i Makalösa?
Gå in på vår hemsida, makalosa.org och klicka på den gröna knappen ”Bli 
medlem”. Där fyller du i dina uppgifter för medlemskap. Sedan får du en 
faktura på medlemsavgiften på 200 kronor per år. Varmt välkommen till oss!

Tack för att du stöttar Sveriges Makalösa Föräldrar och vill vara medlem hos oss! 

Välkommen som medlem!
Kontaktinformation

UMEÅ 
LOKALFÖRENING 

Linda Söderström
umea@makalosa.org

FALUNS 
LOKALFÖRENING

Paulina Brattberg
falunborlange@makalosa.org

VÄXJÖ 
LOKALFÖRENING 

Elisabet E Ahlqvist, 
engelbrektsson@gmail.com

Susanne Filipsson, 
sus_f_o@hotmail.com

Eva Lindahl, 
eva.lindahl@live.se

vaxjo@makalosa.org

STOCKHOLMS 
LOKALFÖRENING 

Karin Kjellberg 
stockholm@makalosa.org

HELSINGBORGS 
LOKALFÖRENING 

Anders Ekdahl-Ohlsson
helsingborg@makalosa.org

LUNDS 
LOKALFÖRENING

Anders Karlström
lund@makalosa.org

KARLSTAD 
FAMILJENÄTVERK 

Gertrud Gybrant
gertrud.gybrant@gmail.com

LINKÖPING 
FAMILJENÄTVERK 

Anna Linden 
anna_linden10@hotmail.com

STOCKHOLMS 
FAMILJENÄTVERK

Karin Kjellberg
stockholm@makalosa.org

JÖNKÖPING 
FAMILJENÄTVERK 

Cecilia Jansson 
cecilia.jansson@gmail.com

www makalosa.org
@sverigesmakalosaforaldrar

facebook-com/makalosa

Mer om Sveriges Makalösa Föräldrar

UPPSALAS
LOKALFÖRENING

Ann-Christine Sundström
uppsala@makalosa.org
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