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Ledare
Ensamstående föräldrar mest utsatta
Har du också haft det svårt under 
pandemin? Med vård av barn, jobb och 
ekonomiska svårigheter? I så fall är du inte 
ensam. Flera undersökningar visar att den här 
perioden har slagit extra hårt mot just våra 
medlemmar. Kronofogden presenterade nyligen 
en undersökning som visar att ensamstående 
föräldrar har haft svårt att betala räkningar och 
är mest utsatta för vräkningar. Ensamstående 
föräldrar har ofta små ekonomiska marginaler 
och flera undersökningar som Kronofogden har 
gjort visar att de drabbats hårdast av pandemins 
effekter. 

Sveriges Makalösa Föräldrar gör en enkät till 
ensamstående föräldrar varje höst som också 
visar att många av våra medlemmar har svag 
ekonomi och att det drabbar deras barn. 
Många ger också uttryck för ensamhet och so-
cialt utanförskap.

En viktig del av vårt arbete är att stötta våra 
lokalföreningar och deras verksamhet. 
Sveriges Makalösa Föräldrar har tillsammans 
med flera andra organisationer fått extra bidrag 
till verksamheten från Socialstyrelsen på grund 
av covid-19. Vi har genom fler aktiviteter velat 
minska barnens utsatthet och öka de 
ensamstående föräldrarnas möjlighet att låta sina 
barn delta i aktiviteter och erfarenhetsutbyte. 
Vi har tack vare det extra bidraget stöttat våra 
lokalföreningar i genomförandet av aktiviteter 
och vi har utvecklat en digital föräldrautbildning. 
Nu i höst har vi fortsatt arbetet med att utveckla 
föräldrautbildningen ytterligare med fokus på 
ekonomi och krishantering och har bland annat 
intervjuat en skuldrådgivare.

Jag är stolt och glad över arbetet i våra 
lokalföreningar. De har arrangerat många bra 
aktiviteter under året trots utmaningarna med 
covid-19. Under sommaren arrangerade vi också

flera uppskattade sommarläger för ensamstående 
och deras barn och för ungdomar med 
ensamstående föräldrar. Nyligen fick vi ett 
positivt besked från Kungliga sällskapet Pro 
Patria, som vill stödja oss med finansieringen av 
läger under tre år. Flera stiftelser ger oss också 
värdefullt ekonomisk stöd. Jag vill från djupet 
av mitt hjärta förmedla ett stort tack till alla som 
stöttar oss!

Tipsa gärna andra ensamstående föräldrar om att 
vi finns. Information om hur man blir medlem 
finns på vår hemsida, makalosa.org. Tillsammans 
kan vi göra livet lite lättare.

Christina Olsson, generalsekreterare

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

Falun/Borlänge lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8166 -1, 924971 550- 0

Uppsala lokalförening
Bankgiro 511-7569

Stockholms lokalförening
Postgiro 123 59 67 -5
Swish: 1232261915

Örebros lokalförening
Bankgiro 5640-1433

Trestads lokalförening
Bankgiro 5707-3777

Smålands lokalförening
Bankgiro 5070 -9096

Halmstads lokalförening
Bankgiro 5701-3377 
Swish 123 242 33 74

Helsingborgs lokalförening
Bankgiro 5598-0049
Swish: 1234228920

Kristianstad lokalförening
Bankgiro 5615-2580

Lunds lokalförening
Bankgiro 345-7652

Malmös lokalförening
Bankgiro 5698-5427

Sveriges Makalösa Föräldrar

Vi stärker makalösa föräldrar och deras barn
Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation 
för särlevande föräldrar och deras barn. Vi synliggör 
makalösa föräldrar och deras barn i samhället genom 
kunskapsförmedling, påverkansarbete och opinions-
bildning. Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap 
där alla föräldrar är lika viktiga och barnen får goda 
uppväxtvillkor. Vi erbjuder meningsfulla verksamheter 
för makalösa föräldrar och barn genom våra lokal-
föreningar 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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Det är varmt, strax under 30 grader, men 
bara ett stenkast bort till egen strand vid 
sjön Bolmen. 10 föräldrar och deras barn 
har rest till Bolmsö lägergård för att när-
vara på riksförbundets sommarläger för 
yngre barn, 0-8 år, under fyra dagar i juli. 
Under lägret har det bland annat funnits 
möjlighet till fiske, promenader i vacker 
natur och att paddla kanot. 

En av deltagarna är Alva Guldhammer från 
Kristianstad med barnen Freya och Loke. 
Freya fyller sju år i år och lillebror Loke blir 
4 år. De njuter av sol och bad tillsammans 
med övriga deltagare, däribland Elisabeth 
Werecki och Julia Wilson från Malmös 
lokalförening.

På familjeläger i Bolmsö, Småland
MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | FAMILJELÄGER  

Fyrbarnspappan Magnus Rosenholm från 
Örebro har med sig Tyra, 5 år. De tillhör 
Örebros lokalförening där Magnus sitter 
i styrelsen som kassör. Det som lockade 
honom att ansöka till lägret var årets 
tema; den digitala föräldrautbildningen. 
Det har varit skönt att få träffa andra 
föräldrar med liknande erfarenheter som 
han själv, berättar Magnus. Det har gett 
goda möjligheter att få diskutera de olika 
ämnena i utbildningen och lyssna in andra 
föräldrars perspektiv, tankar och 
erfarenheter. Behovet hos föräldrarna av  
att få berätta och dela med sig har varit 
stort och det märks att deltagarna har 
glädje av att umgås med andra i samma 
situation. 

FAMILJELÄGER | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR 

Foto: Josefine Almrike. Fr.v: Loke i flytring njuter av ett svalkande 
bad tillsammans med sin mamma Alva och syster Freya.

Magnus Rosenholm och Tyra på Minivärlden, Ljungby

Det bästa dessa dagar enligt Magnus var utflykten till Ljungby där de först besökte ett 
järnvägsmuseum och därefter bjöds på glass. Tillgången till sol och bad på ett bra och 
naturskönt läge gör att han kan tänka sig att delta på fler läger framöver. 

Foto: Josefine Almrike. En härlig vy över 
lägergårdens badplats.
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Efter att familjelägret avslutats och 
deltagarna rest hem kom ett nytt gäng till 
lägergården bestående av deltagare från 
Örebros lokalförening. Magnus hade inte 
möjlighet att närvara dessa dagar utan på 
plats var istället hans styrelsekollegor 
Sofie Höijer och Frida Skoglund. Örebro 
startade upp i december 2020 vilket gör 
den till den tolfte och nyaste av 
lokalföreningarna. Örebro har haft en bra 
uppstart och är redan strax under 30 
medlemmar. Tack vare en aktiv styrelse 
och ekonomiskt stöd från kommunen har 
de kunnat arrangera många aktiviteter 
under våren och sommaren. Med 
ytterligare hjälp från Josefine och 
Christina från riksförbundet och Meci, 
medlem i Lund och denna vecka inhyrd 
som köksbiträde, fick de prova på att driva 
läger under fyra dagar. Förhoppningen 
är att de själva ska känna sig redo att 
arrangera ett eget läger nästa sommar 
och chanserna till detta är goda. På lägret 
deltog så många som nio

Foto: Josefine Almrike. 
Frida Skoglund med barn

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | FAMILJELÄGER  

Att åka på familjeläger skapar fler 
möjligheter att prata och utbyta 
erfarenheter än vid vanliga 
dagsaktiviteter, menar Frida. Barnen på 
lägret har funnit varandra och leker 
jättebra tillsammans och många 
vuxna på plats gör också att de kan avlasta 
varandra. I detta fallet är dessutom alla 
föräldrar från samma lokalförening vilket 
skapat en stark vi-känsla som 
förhoppningsvis består när vardagen 
infaller igen. Frida och Sofie är positiva 
och tar med sig många bra förslag och 
idéer på aktiviteter framöver. 
Riksförbundet håller tummarna för att 
det blir ett läger även nästa sommar för 
Örebroarna.

föräldrar, inklusive ordförande Sofie och 
Frida, föreningens sekreterare. Frida är 
på lägret med sina båda pojkar Fabian, 5 
år och Alfred, 9 år. Att åka på läger är en 
ny erfarenhet för hennes familj som har 
gett mersmak, hon hade gärna stannat på 
lägergården ytterligare några dagar. Hon 
tycker att styrelsen har fått en bra 
möjlighet att få se hur ett läger fungerar. 
Hon är glad över att alla som ansökte till 
lägret fick plats så att de inte behövde 
säga nej till någon. Hennes pojkar har inte 
sagt så mycket ännu men hon ser att de 
trivs. 

Foto: Josefine Almrike. 
Fr. v Elisabeth Werecki och Julia Wilson, med barn

Foto: Josefine Almrike. Ett uppskattat besök av 
såväl liten som stor till Märtas Glasseri inne i 
Ljungby.

I augusti anordnade Stockholms 
Makalösa Föräldrar för tredje gången 
en lyckad träff med skateskola för 
barn i olika åldrar! Värd för 
aktiviteten var Mia Hall från styrelsen 
och medlemmen Heidi Lange. Både 
de och närvarande föräldrar 
tyckte att det var underbart att se 
hur barnen till en början försiktigt 
ställde sig på brädan för att sedan 
våga testa lite nya tricks. 
Självförtroendet riktigt lyser om 
barnen när de poserar på sina brädor 
på bilden. Efter skatepasset bjöd 
föreningen på nygrillade hamburgare 
och det blev en härlig pratstund för 
såväl stora som små! Skateskolan 
genomfördes för första gången förra 
sommaren och precis som då var 
aktiviteten mycket uppskattad.

Skateskola med 
Stockholms Makalösa
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På gång i förbundet
 Digital föräldrautbildning
I början av året lanserades och marknadsfördes 
vår egen digitala föräldrautbildning, Föräldrar 
i förändring, i samarbete med Kom Igen AB 
och Leobrandt Group AB. Utbildningen togs 
fram under hösten 2020 med hjälp av extra 
medel från Socialstyrelsen och var även temat 
för detta årets båda familjeläger. De föräldrar 
som deltog på lägrena var mycket positiva till 
att ha genomfört utbildningen och 
uppskattade de samtal som fördes med övriga 
lägerdeltagare om innehållet. Riksförbundet 
tar med sig de synpunkter som framkom i 
utvärderingarna för att vidareutveckla 
utbildningsmaterialet.

 Riksdagsseminarium
Den 12 februari medverkade generalsekreter-
are Christina Olsson som paneldeltagare i ett 
digitalt riksdagsseminarium på temat Barnets 
rätt till båda sina föräldrar. Diskussionerna 
berörde ämnen såsom gemensam vårdnad från 
början, minskade tvister och växelvist boende, 
baserat på den senaste forskningen.

 Riksförbundet i media
Förbundet har medverkat i ett stort antal 
tidningsartiklar under året, bland annat för att 
belysa den påverkan pandemin haft på 
målgruppen ensamstående föräldrar. 
Regeringen lämnade i början av året ett besked 
att det tillfälliga bostadsbidrag för barn-
familjer som infördes förra året med anledning 
av coronapandemin inte skulle förlängas. Detta 
kommenterades av generalsekreterare 
Christina Olsson i både Dagens Arena och 
ETC.
Läs artiklarna via makalosa.org/lank

I mars meddelade regeringen att man ändrat 
sig och valt att återinföra det tillfälliga bostads-
bidraget för barnfamiljer, dock först från den 
1 juli. Christina Olsson kommenterade även 
denna nyhet.

Läs artiklarna via makalosa.org/lank

Den 16 juli uttalade sig Christina i tidningen 
Syre om bland annat ökningen av andelen 
barnfamiljer med låg inkomststandard och den 
nya rapporten från Försäkringskassan.

Läs artikeln via makalosa.org/lank

 Digital årsstämma
Även årets riksstämma fick genomföras digitalt 
på grund av pågående coronarestriktioner. 
Lisbeth Fletcher, Marie-Louise Dolk och Åsa 
Janlöv lämnade förbundsstyrelsen och ersattes 
av Caroline Sävenstedt, Ann-Christine 
Sundström och Monica Rat.

 Ungdomsledarutbildning
Tack vare stiftelsemedel kunde två av våra 
ungdomsledare under våren ta fram och 
genomföra en ungdomsledarutbildning. 
Utbildningen är baserad på Protus modell för 
ungdomsledarutveckling, ledarnas egna 
erfarenheter samt resultaten från 
deltagarutvärderingen från ungdomslägret 
utanför Norrköping förra året. 10 ungdomar 
sammanstrålade i början av maj på Buagården 
utanför Uddevalla, för att genomföra 
utbildningen. Valet av lägergård var strategisk 
eftersom årets ungdomsläger sedan 
genomfördes på samma plats.

 Förstärkt samordnartjänst
Tack vare förlängt ekonomiskt stöd från 
Socialstyrelsen på grund av ökade kostnader i 
samband med Covid-19, har förbundet kunnat 
förlänga den tidsbegränsade samordnartjänst 
som inrättades förra året. Under hösten ökade 
dessutom sysselsättningsgraden för tjänsten 
från 50 till 100 %.

 Fortsatt inspelning av Makalösa 
 Podden
Under året har vi fortsatt att spela in nya 
avsnitt av vår podd med flera spännande gäster 
och teman. Christina har bland annat 
intervjuat Gert Nilsson Eldrimner, 
professionell medlare i vårdnadstvister, 
Martina Johansson, riksdagsledamot för 
Centerpartiet om bland annat gemensam 
vårdnad från början och vår medlem Tina, 
som medverkade i Aftonbladet i somras där 
hon öppenhjärtligt berättade om sin oro över 
sin ekonomiska situation och hur hon skulle 
kunna ha råd med att erbjuda sommar-
aktiviteter åt sonen.

 Extra pengar till fler aktiviteter
Det förlängda stödet möjliggjorde även 
ytterligare satsningar på aktiviteter för 
medlemmarna ute i landet. Under sommaren 
kunde alla lokalföreningar ta del av bidrag till 
extra sommaraktiviteter och så även för 
aktiviteter under höstlovet.

 Lokalföreningarnas sommarläger
Under sommaren släppte Kronofogden en 
rapport som visar att ensamstående föräldrar 
är den grupp som drabbats hårdast ekono-
miskt av pandemin. Stockholms Makalösa blev 
i samband med att media uppmärksammade

denna rapport intervjuade av TV4 under ett 
av sina sommarläger i Fjärdlång. Det blev 
ett mycket fint reportage som synliggjorde 
betydelsen av de insatser som görs för våra 
medlemmar. Även Umeås lokalförening, 
Örebro och Trestad kunde erbjuda 
sommarläger åt sina medlemmar detta år.

 Barnets rätt till rättssäkra samtal
Sveriges Makalösa Föräldrar deltog i 
planeringen av ett digitalt riksdags-
seminarium i mitten av oktober på temat 
“Barnets rätt till rättssäkra samtal”. På 
seminariet deltog följande talare: 

•	 Martina Johansson från Civilutskottet, 
Centerpartiet

•	 Sara Landström, docent i psykologi, 
forskare och en av Sveriges främsta 
experter på barnförhör

•	 Julia Korkman, docent i rättspsykologi, 
forskare och expert på barnförhör med 
erfarenhet av utredningar av misstänkt 
våld mot barn i samband med

       vårdnadstvister
•	 Anna Axelsson och Ulrica Renström, 

utredare MFOF
•	 Malin Carlsson, familjerättssocionom 

och ordförande i familjerätts-
       socionomernas riksförening (FSR)
•	 Avslutande ord av Emma Hult från 

Civilutskottet, Miljöpartiet



MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | SAMMANFATTNING AV ENKÄTRESULTAT 2021

10 | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR 1 | 2021 2021 | 1 MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | 11

 SAMMANFATTNING AV ENKÄTRESULTAT 2021 | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR

Allt sämre ekonomi för ensamstående 
föräldrar och deras barn
Andelen ensamstående föräldrar med svag 
ekonomi har ökat. Och barnen till 
ensamstående är alltmer oroliga för sin 
familjs ekonomi. Det visar den 
enkätundersökning som Sveriges Makalösa 
Föräldrar genomförde under oktober.

Det var 550 ensamstående föräldrar som 
besvarade enkäten, 96 procent av dessa är 
kvinnor. Undersökningen har genomförts flera 
år i rad. 

Förra året var det 60 procent av dem som 
besvarade enkäten som kände sig stressade 
på grund av sin ekonomiska situation. Nu har 
den andelen ökat till 69 procent. Andelen 
barn som är oroliga för sin familjs ekonomi 
har också ökat från 20 till 23 procent.

46 procent av dem som besvarade enkäten 
anger att de har en dålig eller mycket dålig 
ekonomi. Motsvarande siffra för ett år sedan 
var 40 procent. Andelen som har bostads-
bidrag har också ökat från 38 till 42 procent.

Över 50 procent av de ensamstående 
föräldrarna i undersökningen är eller har 
varit sjukskrivna på grund av stressrelaterade 
sjukdomar. 

Välfärdssystemet har urholkats och ett tydligt 
exempel på det är bostadsbidraget. 

– Det bostadsbidrag vid växelvist boende som 
infördes 1 mars 2018 bör omprövas. Det slår 
hårt mot föräldrar med låg inkomst och 
främjar inte goda uppväxtvillkor för barnen. 

Christina Olsson menar också att bostads-
bidraget för ensamstående med barn i stort 
bör ses över. Maxhyran som ligger till grund 
för beräkningen av bostadsbidrag är 5 900 
kr för en tvåbarnsförälder, beloppet har inte 
höjts sedan 1996. 

–  Att höja bostadsbidraget för 
barnfamiljer skulle vara en åtgärd som 
minskar barnfattigdomen och bidrar till bättre 
levnadsvillkor för ensamstående med barn. 
Att 23 procent av barnen till ensamstående 
föräldrar oroar sig för familjens ekonomi är 
en allvarlig signal, som samhället borde ta på 
allvar, understryker hon.

Många av de som svarade på enkäten 
anger också att de har svårt att räcka till och 
att de behöver mer stöd av familj, vänner och 
samhället. Samarbetet med deras barns andra 
förälder är ofta dåligt, hela 67 procent anger 
att de har ett dåligt samarbete. 77 procent 
tycker att det är svårt att förena arbetsliv och 
föräldraskap.

Höjt bostadsbidrag skulle minska 
barnfattigdomen

Känner du stress på grund av din 
ekonomiska situation?

Andelen ensamstående föräldrar som känner sig 
stressade på grund av sin ekonomiska situation har 
ökat från 60 till 69 procent från 2020 till 2021.

Är ditt/dina barn oroliga för er ekonomi?

– Det är allvarligt att så många känner sig 
stressade och oroliga för sin ekonomi, säger 
Christina Olsson. Vi ser tydligt att den 
ekonomiska situationen för ensamstående 
föräldrar och deras barn blir allt sämre.

Andelen barn till ensamstående föräldrar som 
känner sig oroliga på grund av familjens ekonomi 
har ökat från 20 till 23 procent från 2020 till 2021.

 

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



Sociala potten är en ekonomisk 
bidragsform som söks från riksförbundet 
under våren. Detta bidrag är öronmärkt 
till sociala aktiviteter vid tre tillfällen, 
utspridda en gång varje månad på raken. 
De ska publiceras alla tre samtidigt, tre 
veckor innan aktiviteten äger rum. Detta 
är en möjlighet för lokalföreningarna att 
nå de ensamstående föräldrar som ännu 
inte tagit steget att lösa medlemskap. 
Flera lokalföreningar valde att använda 
en del av bidraget till att fira påsk, som på 
grund av rådande coronarestriktioner fick 
ske utomhus. Här nedan kan ni läsa om 
påskfirande i Trestad, Lund och 
Kristianstad.

Påskfirande 
- med stöd från den sociala potten

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | PÅSKFIRANDE PÅSKFIRANDE | MAKALÖSA FÖRÄLDRAR
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flera av övriga skogsbesökare i närheten 
som kom och ställde frågor, tack vare 
föreningens beachflagga som fladdrade 
härligt i den friska vinden. Styrelsen lät 
dem som ville gå deras poängpromenad, 
mot en liten slant till föreningen som tack. 
Vinnaren i poängjakten blev Bella Chris-
tiansen som mottog ett pris i form av en 
medalj, tillverkad i silversmide av ledamot 
Eddy Sveistrup. Efter prisutdelningen fick 
barnen leta efter sina påskägg som låg 
gömda uppe i skogen. Så vad var det mest 
lyckade med firandet? Såpbubblorna, en-
ligt barnen River Ragnarsson och Vincent 
Immonen. Godis är gott men bubblor är 
livet!

Trestad

Foto: Marie Ragnarsson. 
Fr. v: Sanna Immonen och Marie Ragnarsson 
som påskkärringar.

Lund
Också i Lund fick barnen leta påskägg. 
Tillsammans med påskharen och dennes 
unge hjälpte de den ledsna tuppen att få 
tillbaka hönornas stulna ägg. Tjuven var 
ingen mindre än den busiga Sommarskug-
gan som plötsligt dök upp bakom träden! 

Anmälningarna till firandet strömmade 
in och fick delas upp i två pass för att 
inte överskrida maxantalet för personer 
i folksamling. Både barn och vuxna gick 
tipspromenad, lekte stafett och grillade 
korv tillsammans.

Foto: Josefine Almrike
Fr. v: Isabella Fälth, Lenåra Ahlgren, Sommar-
skuggan, Eloise Gardner och Maya Azouri

Foto: Josefine Almrike
Dan Jönler som påsktupp. 

Foto: Josefine Almrike
Isabel Almrike i bollstafett

Kristianstad

I Kristianstad träffades fem familjer för 
påskfirande vid orangeriet i Tivoliparken. 
De rullade ägg och letade efter ägg som 
påskharen gömt.

De två följande fotona är tagna av Monica 
Truedsson.

Trestads lokalförening arrangerade ett 
firande med poängpromenad och ägg-
jakt som blev mycket lyckat, tack vare 
strålande sol och glada barn. Ordförande 
Marie Ragnarsson och kassör Sanna 
Immonen hade dagen till ära klätt ut sig 
till påskkärringar. Firandet lockade till sig

Foto: Christina Olsson
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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 vårdnadstvister, 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

Advokaten svarar:
Hej och tack för din fråga, 

Den frågan som du beskriver är aktuell och 
viktig i flera avseende då lagstiftningen har 
hamnat efter hur vi idag kan skaffa och skaffar 
barn på.  Svaret på din fråga är följande. Om 
du och din exsambo gjorde själva 
inseminationen privat men med sperma från 
en öppen donator knuten till en godkänd 
inrättning i utlandet så har hon sannolikt inte 
framgång med att häva din bekräftelse 
eftersom ni båda samtyckt till att det är du 
som skall vara förälder. Om ni däremot har 
fått tillgång till en okänd donators sperma och 
använt den utanför en godkänd inrättning i 
utlandet eller i Sverige så kommer hon så som 
lagstiftningen ser ut idag att lyckas med att få 
din faderskapsbekräftelse hävd.  

Fråga:
Jag och min exsambo har för några år sedan 
skaffat barn genom en privat spermadona-
tor från utlandet. Jag är registrerad som 
förälder och juridisk vårdnadshavare för 
våra två barn. Efter det att jag och mitt ex 
separerat har hon hotat mig med att hon 
skall berätta för socialtjänsten att jag inte är 
våra barns biologiska far och hon säger att 
tingsrätten på hennes begäran kommer att 
förklara att den faderskapsbekräftelse som 
jag lämnat avseende våra barn ska sakna 
verkan mot mig och att jag därigenom inte 
kan vara förälder till barnen. Kan hon göra 
så?

Vi har idag en lagstiftning som främst skall 
skydda barnets rätt till att veta sitt ursprung. 
Just den fråga som du tar upp har varit uppe 
för prövning vid Göta hovrätt där en dom 
meddelades den 4 oktober 2021. Det finns 
skäl att tro att prövningstillstånd i Högsta 
domstolen kommer att meddela prövningstill-
stånd då fler än du och ditt ex kan behöva veta 
närmare hur lagstiftaren ser på det förändrade 
rättsläget. Eftersom jag inte har fullständiga 
uppgifter om ditt ärende kan jag inte uttala 
mig i ditt fall men eftersom det du beskriver 
har stora likheter med den fråga som Göta 
hovrätt prövade skall förtydliga mitt svar uti-
från det som framkommer i denna dom. 

Göta hovrätt prövade i målet om ett samtycke 
till föräldraskap skall bestå om barnet tillkom-
mit genom en privat okänd spermadonator. 
Inseminationen genomfördes inte i enlighet 
med bestämmelserna i lagen (2006:351) om 
genetisk integritet m.m. Socialnämnden hade 
godkänt bekräftelsen efter att den moder som 
inte var biologisk mor till barnet lämnat sitt 
samtycke och mamman kom att registreras 
som barnets andre förälder. Sedan parterna 
separerat har barnet (som är den är part) 
genom sin ställföreträdare yrkat att domstolen 
ska förklara föräldrabekräftelsen sakna verkan 
och att mamman som lämnat samtycke till 
föräldraskap därigenom inte är förälder till 
barnet. Tingsrätten gick på barnets linje men 
den mamma som givit samtycke överklagade 
domen och yrkade att hon alltjämt skall anses 
som förälder oavsett om barnet hade blivit till 
genom en privat och okänd donator.

Göta hovrätt hade att pröva om den föräldra-
bekräftelsen som den mamma som inte är 
biologisk mamma lämnat skulle tillerkännas 
fortsatt verkan och att hennes rättsliga status 
som förälder därmed fortsättningsvis skall 
gälla. Hovrätten går i domen igenom de 
lagregler som gäller om ett barn blir till genom 
insemination och konstaterar att den som 
lämnat samtycke ska anses som barnets 
förälder och detta gäller även om 
befruktningen sker utanför kroppen om 
modern som insemineras gör det på en 
behörig inrättning och med en känd donator 
för att säkerställa att barnet har rätt att vet vem 
som är dess biologisk förälder. 

I det nu avgjorda målet hade barnet inte 
kommit till på det sätt som lagen säger och det 
samtycke som mamman lämnat förklarades 
utan verkan. 

Av domstolens avgörande kan man dra den 
juridiska slutsatsen att barnets rätt att känna 
till sitt ursprung väger tyngre än att en annan 
person samtycker till att vara dess förälder. 
Domstolen noterade att barnet, när frågan 
prövades av domstolen, var 8 år och därför 
hade en väl etablerad relation till den mamma 
som lämnat sitt samtycke. Domstolen lyfte 
frågan om barnets egen rätt till den förälder 
som han vuxit upp med hänvisning till både 
föräldrabalkens, barnkonventionens och 
europakonventionens regler men kom ändå 
fram till att våra nationella särintressen att 
tillämpa lagen inte ger möjlighet att låta bli att 
häva bekräftelsen. 
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Boktips! 

Lek istället för bråk - 64 lekar för en enklare och 
roligare vardag med barn
Författare: Lisa Mannberg
Utgivningsår: 2019

Hur får jag mitt barn att göra som jag säger? 
Varför detta ändlösa tjat? Alla pratar om lek-
fullhet men vilka är de där superföräldrarna 
som lyckas leka med sin unge hela tiden? Med 
denna känsla i kroppen satte jag mig och läste 
Lisa Mannbergs bok Lek istället för bråk, i hopp 
om att få inspiration till att vara lite mer av en 
superförälder. 

Och se, boken presenterade faktiskt enkla lekar 
som inte alls krånglade till vardagen speciellt 
mycket. Den gav tips på hur man som förälder 
kan tänka för att få in leken naturligt i vardags-
bestyr man ändå måste göra. Drillad av många 
andra tips från aktuella barnpsykologer, så vet 
vi hur ofta rekommendationen att få in leken 
och samvaron med barnet i vardagen är, för att 
barnet ska känna sig sedd och få positiv 
uppmärksamhet. Då vill man ju inte tjata på 
barnet kläder, eller jaga barnet med en 
tandborste, eller för den delen känna den 
pyrande paniken i magen när man går hem 
från förskolan eller skolan med en unge som 
fascinerat stannar vid vartenda lilla grej, eller 
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LISA MANNBERG LEK ISTÄLLET FÖR BRÅK

för den delen totalvägrar och lägger sig raklång 
ner på gatan. 

Boken gav mig hopp och inspiration att 
slänga in mer lek i vardagen. När vi sedan 
fick förmånen att lyssna på Lisas föreläsning 
på Zoom, anordnad av Stockholms Makalösa 
Föräldrar, presenterade Lisa ytterligare 
roliga och enkla exempel hur man kan smyga 
in lek för att underlätta vardagen. En karta 
i matbutiken (helst kanske en annan väg än 
förbi lösgodiset), en skattjakt på väg hem från 
skolan eller en tandtrollsjakt i munnen om 
kvällen, enkla åtgärder som tar bort fokus från 
kanske inövade negativa rutiner. I alla fall jag 
tog med mig framförallt känslan och försöker, 
när jag orkar, peta in fantasin i vardagen. Min 
sons tandtroll har en fasansfull hund de brukar 
rasta, som gör att sonen måste spotta för att 
bli av med den, vägen hem tävlar vi uppför 
backen med cykeln och laddar benen med 
popcorn (nej jag har ingen aning varför jag en 
dag kläckte ur mig popcorn), strumporna är 
oftast vantar när vi klär på oss och kalsongerna 
hamnar alltsom oftast först på huvudet. Enkelt 
men effektivt. Tack för det!

/Katarina, mamma till ett fantastiskt sexårigt 
bustroll.

Lektips!
Lisa Mannberg, författare till Lek istället för 
bråk - 64 lekar för en enklare och roligare 
vardag med barn, har godkänt att vi delar med 
oss av några av tipsen från hennes bok.

Detektiverna
Utdrag ur ”Konsten att gå hem”
Att betrakta sin omgivning på ett nytt sätt är ett 
bra knep för att utveckla såväl barnets som ditt 
eget kreativa tänkande.

En utveckling av Sagovägen som brukar vara 
spännande för lite större barn är om ni istället 
för att leta efter sagotecken betraktar er 
omgivning som utforskande detektiver. Allt 
som ni hittar på er väg blir till ledtrådar och 
betraktas som ”någonting misstänkt”. En 
tappad vante tillhör säkert en tjuv som hade 
bråttom från en brottsplats, ett kolapapper kan 
vara en rest av ett stöldgods och en upphittad 
lapp där det står ”mjölk och bröd” är med 
säkerhet ett kodat hemligt meddelande. Olika 
ledtrådar bygger på varandra och förvandlas 
under er promenad hemåt i bästa fall till en 
eller flera historier om allt farligt och brottsligt 
som verkar ha utspelat sig i er närmiljö.

Spionera
Utveckla leken under flera dagar och fortsätt 
att bygga på era detektivhistorier allt eftersom 
ni kommer på nya idéer. Ni kanske även ser 
olika misstänkta personer som ni kan spionera 
på, eller till och med följa efter i smyg.

Tandtrollsjakten
Utdrag ur ”Konsten att borsta tänder och hår”
Att det bor små tandtroll i munnen är något 
som de flesta barn är övertygade om, vilket 
skapar en tacksam grund för lek.

Kika in i barnets mun och kolla om du ser 
några tandtroll. Säg till exempel ”Jag ser fyra 
stycken stora rosa och sex små gröna” och 
fortsätt sedan ”Oj, de gröna ser verkligen 
farliga ut, de måste vi snabbt borsta bort!” Lek 
sedan att du jagar tandtrollen med tand-
borsten samtidigt som du borstar och låt 
barnet få låtsas spotta ut dem i handfatet 
tillsammans med tandkrämen. Be barnet att 
gapa extra stort för att du ska kunna spana 
efter tandtrollen som gömmer sig längst bak i 
munnen och jaga bort även dessa med tand-
borsten. Anpassa hur farliga trollen är efter 
barnets ålder. När ni har gjort leken ett par 
gånger kan du börja med att fråga barnet vilka 
tandtroll hen tror finns i munnen just idag 
och låta barnet vara den som hittar på trollens 
färger och former.

Tandradhus
Utveckla leken genom att påstå att du ser 
tandtroll som försöker hacka hål i en tand 
med en liten spade. Fortsätt att fantisera om 
tandtrollen medan ni borstar: att de, precis 
som spindlarna i badrumstaket, har börjat 
bygga små hus och mindre byar mellan tän-
derna inne i munnen och att ni genast måste 
skynda er att riva ner dem.
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Makalöst Knäckekollo 2021
För tredje året i rad sponsrade Leksands 
Knäckebröd deltagaravgiften för 30 barn 
till ensamstående föräldrar samt ledare 
för medverkan i Leksand Sports Camp. 
Detta subventionerade arrangemang 
kallas för Knäckekollo och innehåller fyra 
dagars vistelse på Leksands Sports Camp, 
kost och logi samt inträde till Leksands 
sommarland.  I år tillföll dessa 30 platser 
Sveriges Makalösa Föräldrar! 

Tack vare denna generositet kunde 22 
barn till medlemmar från hela Sverige resa 
till Leksand tillsammans med två 
vuxenledare och fem ungdomsledare. 
Barnen var i åldrarna 10-15 år och för 
flera av dem var det första gången de 
reste hemifrån utan någon förälder. Barn 
och ledare tilldelades tre stugor på 
Leksand Resort & Camping, en 
turistanläggning vackert belägen vid sjön 
Siljan. Alla måltider serverades på 
anläggningens restaurang i form av buffé. 
Dagarna bjöd på olika idrottsaktiviteter på 
Leksands Sports Camp där barnen fick öva 
sig i samarbete under roliga former, bland 
annat i poängjakt och brännboll. 

På eftermiddagarna väntade lek och bad 
på Leksand sommarland där det bland 
annat fanns en stor uppblåsbar hinder-
bana, placerad ute i sjön Siljan. Där gällde 
det att hålla balansen för att inte hamna i 
vattnet, vilket så klart var en del av 
upplevelsen. 

En van ledare från Makalösas ungdoms-

Foto: Josefine Almrike 
Fr. v: Syskonen Love och Lovisa Andersson trivdes 
både på och under ytan.

läger är Lea Esengård, som under knäcke-
kollot fick dra på sig ledartröjan igen. 
Tillsammans med barnen och övriga 
ledare deltog hon i Knäckekollots intensiva 
schema. Det blev en hel del samlingar 
dessa dagar som innebar väntan tills alla 
var på plats, dötid som fylldes med olika 
lekar. 

Ett av deltagande barn på Knäckekollot 
var Kirill Ovtcharenko, 11 år från Stock-
holm. För honom innebar Knäckekollot en 
fantastisk möjlighet att få komma iväg på 
sommarsemester och träffa andra

Makalösa barn, en upplevelse som både 
han själv och mamma Tina är väldigt 
tacksamma för. Kirills förväntningar på 
kollot införlivades med råge och han hade 
väldigt gärna medverkat igen. Det bästa 
med kollot enligt Kirill var vattenparken 
på Leksands sommarland, där trivdes han 
som fisken i vattnet. Kirill är 
nämligen en van tävlings simmare med  
träning tre gånger i veckan och en och 
annan simtävling. Utöver simningen gillar 
han att  spela dataspel, rita, skapa små 
lerskulpturer samt att delta i scouternas 
hajker då de lagar mat och sover utom-
hus.

- Maten var god och det var roligt att kolla 
på show på kvällen medan vi åt. Väldigt 
lyxigt, säger Kirill. Ledarna var uppmärk-
samma och snälla mot mig och mina nya 
vänner. 

En av reglerna på Knäckekollot var att 
barnen endast fick lov att använda sinaFoto: Josefine Almrike

Kirill syns i bild iklädd reflexväst och militärbyxor, 
tillsammans med andra kollodeltagare.

Foto: Tina Lund
En väldigt nöjd och glad Kirill, tillbaka hemma i 
Stockholm.

Foto: Josefine Almrike 
Samling utanför restaurangen på resortområdet.

mobiltelefoner mellan kl. 21-22 på 
kvällen. Det var en bra regel, tyckte Kirill. 
- Det gjorde att vi hade mer tid att umgås 
med varandra utomhus.
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Bli medlem hos oss – detta erbjuder vi
Som medlem i våra lokalföreningar eller familjenätverk 
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 ensamstående 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, 
makalosa.org

MAKALÖSA FÖRÄLDRAR | SIGGESTA GÅRD

Är du ensamförälder? Du är inte ensam!
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Utvecklingskonferens på Siggesta Gård
Den 9-10 oktober var det dags för den 
årliga konferenshelgen för 
riksförbundets och lokalföreningarnas 
styrelsemedlemmar. Representanter 
från 11 av 12 lokalföreningar närvarade, 
många i sällskap av sina barn. Helgen 
erbjöd goda möjlighet för deltagarna att 
utbyta erfarenheter och knyta kontakter 
i syfte att utveckla verksamheten framåt  
i det gemensamma uppdraget; att stärka 
gruppen ensamstående föräldrar och 
deras barn!

I år var platsen för konferensen Siggesta 
Gård på Värmdö utanför Stockholm. Här 
kunde barnen roa sig med bland annat 
äventyrsgolf, sagostig, hinderbana, 
bondgårdsdjur och härlig natur att vistas i, 
under tillsyn av fem ungdomsledare. 

Under tiden deltog de vuxna i olika 
workshops och samtal. Ämnen för 
deltagarna att diskutera i grupp var bland 
annat “Vilka är de bästa aktiviteterna” och 
“Hur lockar vi till oss fler medlemmar / 
styrelsemedlemmar”. 

Riksförbundet informerade om sina 
riktlinjer för att söka pengar till aktiviteter 
och passade även på att marknadsföra 
sitt förslag “Makalös Ambassadör” samt 
datakonferensen i november. Det fanns 
ett högt engagemang dessa dagar och 
kansliet tar med sig alla idéer och förslag 
inför sitt fortsatta arbete.



Bli medlem
Ett medlemskap kostar 200 kronor per år. 

Välkommen till oss!
Kontaktinformation

UMEÅ 
LOKALFÖRENING 

Linda Söderström
umea@makalosa.org

FALUN/BORLÄNGE 
LOKALFÖRENING

Linnéa Dahlström
falunborlange@makalosa.org

ÖREBRO 
LOKALFÖRENING 

Sofie Höijer
orebro@makalosa.org

STOCKHOLMS 
LOKALFÖRENING 

Anja Barke
stockholm@makalosa.org

HELSINGBORGS 
LOKALFÖRENING 

Anders Ekdahl-Ohlsson
helsingborg@makalosa.org

LUNDS 
LOKALFÖRENING

Josefine Almrike
lund@makalosa.org

TRESTAD
LOKALFÖRENING 

Marie Ragnarson 
trestad@makalosa.org

MALMÖ
LOKALFÖRENING  

Charlotte Larsson
malmo@makalosa.org

KRISTIANSTAD 
LOKALFÖRENING

Monica Truedsson
kristianstad@makalosa.org

JÖNKÖPING 
LOKALFÖRENING

Cecilia Jansson 
jonkoping@makalosa.org

www makalosa.org
@sverigesmakalosaforaldrar

facebook.com/makalosa

Mer om Sveriges Makalösa Föräldrar

UPPSALAS
LOKALFÖRENING

Ann-Christine Sundström
uppsala@makalosa.org

Bli stödmedlem  
Stödmedlemskapet är kostnadsfritt och innebär att du visar ditt 

stöd för oss som organisation och du får vår medlemstidning 
digitalt via mejl.

 
För mer information och registrering av medlemskap, 

gå in på www.makalosa.org

HALMSTAD
LOKALFÖRENING 

Linnéa Forestam
halmstad@makalosa.org

Stöd oss ekonomiskt 
Ditt bidrag går direkt till vår verksamhet för ensamstående 

föräldrar och deras barn och kommer till stor nytta. Tack vare 
dig kan fler barn och föräldrar få meningsfulla aktiviteter 

tillsammans.

Bankgiro: 5447-5892
Swish: 1236083521

Märk gärna din insättning med “Gåva”

Tack för att du stöttar Sveriges Makalösa Föräldrar 
och vår viktiga verksamhet!
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