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Hej! 

Vi söker barn och unga i åldern 8-14 år som vill berätta för oss om vad en 

förälder är och vad det betyder att ha en förälder. Vi vill också gärna höra 

vad barn och unga tycker är viktigt att veta om sitt ursprung och om vem 

som är ett barns förälder. 

Vi som frågar är en statlig utredning som har fått regeringens uppdrag att se 

över en del av reglerna i föräldrabalken om vem som är förälder. Det är 

viktigt för oss att veta hur barn och unga tänker och tycker om vem som är 

deras föräldrar. Vi har tagit hjälp av Barnombudsmannen som kommer att 

träffa och samtala med barn och unga för oss.  

Barnombudsmannen har lång erfarenhet av att prata med barn och unga i 

sitt arbete med att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån 

barnkonventionen. Barnombudsmannen kommer att genomföra samtalen, 

som då omfattas av regler om sekretess. Att delta är helt frivilligt och vi står 

för alla kostnader som är förenade med träffarna. Om ditt barn vill vara med 

anmäler ni det till Barnombudsmannen, som kontaktar er och bokar en tid.  

De frågor som vi gärna vill ha svar på är t.ex. vad barn och unga tänker om 

hur ett barn får en förälder, vad ett barn har rätt att veta om vem som är 

dess förälder och om det är viktigt att veta sitt ursprung.  

Ring till Shanti Ingeström vid Barnombudsmannen (tfn 08 692 29 78) eller 

mejla shanti.ingestrom@barnombudsmannen.se om ditt barn vill vara med 

och om du samtycker till att ditt barn medverkar.  

Vi har inte tillgång till dina eller ditt barns personliga uppgifter utan skickar 

detta brev via organisationer, som t.ex. en skola.  
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Självklart berättar vi mer om du har frågor. Shanti Ingeström kan du nå på 

telefon 08 692 29 50 (växeln) eller direkt 08 692 29 78. Du kan se vad 

Barnombudsmannen gör på webbplatsen: www.barnombudsmannen.se  

Mer information om utredningen kan du få av mig, eller genom att söka på 

utredningens namn på webbplatsen: www.sou.gov.se eller www.regeringen.se  

Vänliga hälsningar 

Susanne Stenberg   
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