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Hej! 

Jag heter Susanna Areschoug och arbetar för Sveriges barnrättsmyndighet 
Barnombudsmannen. Vi tycker att barn och unga är experter på sina liv och 
livsförhållanden och därför träffar vi också barn och ungdomar för att ta reda 
på vad de tycker i olika frågor. Vi jobbar just nu med en studie där vi kartlägger 
barns utsatthet för rasism och vad vi kan göra för att motverka det. Denna 
studie ska vi ge till regeringen och den kommer att användas av regeringen för 
att ta beslut som rör denna fråga.  
 
 

Nu behöver vi din hjälp!  
Under de kommande månaderna kommer vi göra flera intervjuer med barn och unga. I 

intervjuerna kommer vi att fråga om era perspektiv och tankar kring rasism och vilken 

roll som det har i barn och ungas liv.  

 

Det betyder att du inte behöver utgå ifrån din egen erfarenhet, Du behöver med andra 

ord inte prata om dig själv eller dina egna erfarenheter, utan du kan prata om vad du vet, 

tycker eller har kunskap om.  

 

Om regeringsuppdraget 
Kortfattat kan regeringsuppdraget beskrivas som att Barnombudsmannen ska ta fram en 

samlad bild hur rasismen mot barn och unga tar sig uttryck och i vilka sammanhang, och 

om hur barns och ungas livsvillkor påverkas av rasism.  

Vi är även intresserade av att höra barn och unga dela med sig av hur de tänker att barns 

och ungas utsatthet för rasism kan motverkas och förhindras 

 
Hur gör ni för att anmäla intresse?  
Om er grupp vill bli intervjuade och bidra till regeringsuppdraget kan ni maila ert intresse 

till: intervju@barnombudsmannen.se 

På nästa sida finns mer utförlig information om intervjun, samtycke och hur vi 

använder det underlag vi får in.  

Har du frågor kan du ringa eller mejla mig, Susanna Areschoug på  

070-278 02 72, susanna.areschoug@buv.su.se eller 

intervju@barnombudsmannen.se  

 
Alla som är med kommer att få ett presentkort som tack.  
 
Med vänlig hälsning  
Susanna Areschoug 
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Om hur intervjun går till 

I intervjun kommer vi använda öppna frågeställningar. Det innebär att det inte finns ett 

korrekt svar, utan det är dina tankar och vad du vill säga som är viktigt för oss. Vi vill helt 

enkelt höra vad du har att säga. Allas perspektiv och tankar är välkomna och viktiga.  

Det är helt frivilligt att vara med i intervjun. Det betyder att du har rätt att avbryta när du 

vill, utan att förklara varför. Om du till exempel tycker att det inte känns bra så kan du 

utan att förklara varför välja att lämna det digitala mötet.  

Du kan också välja att säga pass om en fråga ställs till dig som du inte vill svara på. Du 

kan också närsomhelst ångra ditt deltagande. Då kan vi ta bort det du har sagt och inte 

ha med det i materialet som vi samlar in. 

Intervjuerna kommer främst att ske i mindre grupper, men om du helst vill träffa oss 
enskilt så går det också bra, men på grund av den rådande pandemin så kommer alla 
intervjuer att ske digitalt.  

 
Samtycke 
För att du ska kunna delta i intervjun behöver du ge ditt samtycke om att du vill vara 

med. Här kommer information du behöver läsa för att du ska veta vad du tackar ja till att 

vare med i. (Du ger ditt samtycke i ett separat formulär du får av oss) 

Intervjuerna kommer att spelas in. Intervjuerna kommer sen att transkriberas, vilket 

innebär att vi skriver ner det som sagts så att vi kan analysera alla intervjuer.  

Alla intervjupersoner kommer att anonymiseras. Det innebär att den som tar del av det 

intervjupersonerna säger i intervjun inte kommer veta vem som sagt vad. All information 

som skulle kunna röja en persons identitet kommer att utelämnas ur den slutgiltiga 

rapporten.  

I rapporten kommer ingen information om vilka ni egentligen är att komma fram. De 

som läser rapporten kommer inte veta vilka barn eller vuxna som har varit med, vad ni 

heter, eller någon annan information om er.  

Intervjuerna kommer att användas för att skriva en rapport där vi samlar resultaten från 

alla samtal med barn vi har. Rapporten kommer sen att presenteras för regeringen. 

Syftet med rapporten är att förbättra barns rättigheter i Sverige. 

Om du vill se ett exempel på hur en rapport kan så titta här:  
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/publikationer/ar2018.pdf  
 
När vi har skrivit klart rapporten kommer vi att återkoppla till alla som varit med i studien 
för att berätta vad vi kommit fram till. Man kommer sen att kunna ladda ner rapporten 
från barnombudsmannens hemsida www.barnombudsmannen.se .  

 

Efter 6 månader kommer all information om personerna som varit med i 

materialinsamlingen att tas bort.  

Barnombudsmannen har anmälningsskyldighet. Det innebär att om vi får reda på att ett 

barn far illa så har vi skyldighet att göra en orosanmälan till socialnämnden. 

 

Samtyckesformulär kommer att skickas ut i samband med att intervjun.  
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