
 
 

 

 
 
 
 
 
 

    Hur blir man förälder 
      - vilka genetiska, sociala och juridiska villkor 

styr det faktiska föräldraskapet? 
 

 
 

KONFERENS 8 APRIL 2008 

SALÉN KONFERENS I STOCKHOLM 

 



Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen inbjuder till en konferensdag/seminariedag 
om 

Hur blir man förälder- 
genetiskt, socialt och juridiskt - och vilka villkor styr föräldraskapet 
Den traditionella bilden av ett barns familj är att mamma, pappa och deras biologiska barn bor 
tillsammans. Men så ser det inte alltid ut – barns familjer har förändrats. Barn bor idag 
växelvis hos sina ursprungliga föräldrar och de kan ha både plastpappor, bonusmammor och 
halv- och extrasyskon. Alla barn har inte de biologiska föräldrarna som rättsliga föräldrar. 
Några barn har två föräldrar av samma kön, några barn bara en förälder och några har flera 
än två föräldrar. Dagens verklighet sätter fokus på frågan vad som är en familj och inte minst, 
vad är en förälder och vad är barnets bästa i sammanhanget.  
 
Vi har idag en modern reproduktionsteknik som gör det möjligt att hjälpa barnlösa att bli 
förälder. Hur påverkar det barnen som kommer till efter sådan hjälp? Är det bara par som ska 
ha tillgång till den hjälpen eller ska även ensamstående kunna få barn med samhällets 
tekniska hjälp? Att vara förälder hur är det? Vilka krav ställs på föräldrar i dagens samhälle 
och vilka krav kan föräldrar ställa på samhället? Ser föräldraskap olika ut i Europa? Hur ska vi 
sätta barnet i fokus? 
 
Detta är frågor som Allmänna Barnhuset vill diskutera under denna dag. Barnhuset hyser en 
förhoppning att inledarna ska stimulera till debatt och ytterligare fördjupning i detta område 
som är av vital betydelse i dagens samhälle. 
 

Medverkande 
Anna Singer är docent i civilrätt med särskild inriktning på familjerätt och verksam vid 
juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hennes forskning rör främst barns familjerättsliga 
ställning. Hon har bl.a. skrivit boken Föräldraskap i rättslig belysning som behandlar frågor om 
vad som läggs till grund för rättslig status som förälder. 
Margret Josefsson är socionom med tjänst på Adoptionscentrums kansli. Hon har arbetat 
som konsulent med att hjälpa blivande adoptivföräldrar i adoptionsprocessen. För närvarande 
arbetar hon med adopterade som vill veta mer om sina rötter och sitt ursprung. 
Titti Mattsson är jurist och lektor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid Lunds universitet. 
Hennes forskningsområde är barns rättsliga ställning vid myndighetshandläggning och i 
rättsliga processer, särskilt då inom den sociala barnavården.  
Margareta Bäck-Wiklund är professor i socialt arbete med inriktning på familjepolitik vid 

Göteborgs universitet, forskar om barn och familj och leder forskningsprogrammet Parenting 
and childhood in modern family cultures. Margareta arbetar f n i ett EU projekt avseende en 
studie av hur människor i ett alltmer pressat arbetsliv för ihop arbetets krav med omsorg om 
familjen. 

Målgrupp 
Personer som arbetar med familjerättsfrågor, familjehemssekreterare, adoptionshandläggare, 
socialsekreterare, ideella organisationer inom dessa områden och övriga intresserade. 

Tid och plats 
Tisdagen den 8 april 2008, Salén Konferens, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15,Stockholm, 
tel. 08-545 163 60. 

Anmälan 
Anmälan görs via e-post info@barnhuset.com senast den 15 mars 2008. 
Glöm ej heller att anmäla om du vill ha vegetarisk kost eller specialkost. 

Avgift 
Avgiften är 850 kr per deltagare och inkluderar kaffe och lunch. Moms utgår ej. Anmälan är 
bindande. Ersättare kan utses. Bekräftelse och faktura skickas när anmälan inkommit. 

 

Information 
Praktiska frågor: Allmänna Barnhuset, Solveig Dalgrund, tel. 08-679 60 78, 
e-post: solveig.dalgrund@barnhuset.com. 
Övriga frågor: Allmänna Barnhuset, Eva Windelhed, tel. 08-524 634 96,  

e-post: eva.windelhed@barnhuset.com. 



 PROGRAM  

08.30 – 09.00 Registrering  
   
09.00 – 09.10 Välkommen 

Allmänna Barnhuset informerar 
 
Bodil Långberg 

   
09.10 – 10.00 Föräldraskap och den moderna 

reproduktionstekniken –  
En utmaning för familjerätten 
 

Anna Singer 

   
10.00 – 10.30 Kaffe  
   
10.30 – 11.10 Barn behöver föräldrar –  

adoptera mera! 
Margret Josefsson 

   
11.10 – 11.50 Smågruppsdiskussion  
   
11.50 – 12.15 Återföring i storgrupp Eva Windelhed 
   
12.15 – 13.15 Lunch  
   
13.15 – 14.00 Det finns inga säkra föräldrar 

- det privata och offentliga 
föräldraskapet 

Titti Mattsson 

   
14.00 – 14.45 Det moderna föräldraskapet 

-i ett svenskt och europeiskt 
perspektiv 

Margareta Bäck-
Wiklund 

   
14.45 – 15.30 Smågruppsdiskussion inklusive 

kaffe 
 

   
15.30 – 16.00 Diskussion i storgrupp Suzanne Julin 
   
16.00 Tack för idag! Suzanne Julin 

Eva Windelhed 

 


