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Hej! 

Jag heter Susanne Stenberg. I mitt arbete vill vi prata med barn och unga 

som är mellan 8 och 14 år om en viktig fråga. Frågan handlar om vad en 

förälder är och vad barn tycker är viktigt med föräldrar.  

Jag har fått hjälp av en organisation att skicka det här brevet till dig, men jag 

vet inte vad du heter eller var du bor. 

Som du säkert vet kan familjer se ut på många olika sätt. Barn kan också bli 

till på olika sätt. En del barn har två mammor, en del har en mamma och en 

pappa, andra har en pappa, eller en mamma och så vidare. Barn kan vara det 

enda barnet i en familj eller ha flera syskon. Några bor mest med en förälder 

och ibland hos en annan, några bor med sin farmor eller i ett familjehem. En 

del barn är adopterade, andra har alltid bott med samma föräldrar. Eller 

något annat! Familjer kan helt enkelt se ut på olika sätt. 

Oavsett hur just din familj ser ut vill vi gärna träffa dig och prata med dig om 

dina tankar om vem som är förälder och om det är viktigt att veta ursprung, 

till exempel hur man har blivit till eller var ens föräldrar kommer ifrån. Dina 

tankar är viktiga och jag hoppas att du vill träffa oss!  

Vi kommer att träffa flera barn och unga på olika ställen i Sverige. Det är för 

att barn ska kunna berätta för oss vad som är viktigt med föräldrar. Sedan 

kommer vi att skriva ett förslag till en lag i en bok, som kallas utredning. 

Den kommer vi att ge till dem som bestämmer i Sverige (riksdagen och 

regeringen). Men vi kommer inte att skriva vad du heter eller var du bor. Det 

kallas att du är anonym.  

Det är viktigt att vuxna vet vad barn och unga tycker innan de bestämmer 

om saker som påverkar barn. Vuxna ska ta hänsyn till vad barn vill och göra 
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det som är bäst för barn. Det står i FN:s barnkonvention, som alla i Sverige 

ska följa. Genom att prata med oss kan du hjälpa till att förbättra för de barn 

som i framtiden föds i eller flyttar till Sverige.  

Om du tycker att det här verkar spännande och vill vara med: ring eller mejla 

till Barnombudsmannen så berättar vi mer! (Du kan såklart också be någon 

vuxen att hjälpa dig att kontakta oss.) Du ringer till Shanti Ingeström på 

telefon 08 – 692 29 78 eller mejla shanti.ingestrom@barnombudsmannen.se  

Ha det bra och hoppas att vi hörs snart!  

Vänliga hälsningar 

Susanne Stenberg 
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