
 

 
 
 
 

Vanvårdade fosterhems- och barnhemsbarn 

 
Före detta fosterbarn- och barnhemsbarn berättar om fysisk och psykisk 
misshandel, sexuella övergrepp och våldtäkter av bland annat fosterföräldrar 
och institutionspersonal. Det är många ohyggliga berättelser som utredningen 
om vanvård i den sociala barnavården fått ta del av. 
 
Utredningen syftar till att kartlägga allvarliga övergrepp och vanvård av 
barn som varit placerade i den sociala barnavården. Utredningen bjuder 
därför in alla de som varit placerade och anser sig blivit vanvårdade i den 
sociala barnavården, till intervju.    
 
Idag har 170 personer hört av sig till utredningen, ett sjuttiotal har hunnit 
berätta om sina erfarenheter. Utredningssekretariatet vet idag inte hur 
många som kommer att höra av sig till utredningen. Om vi gör 
jämförelser med norska studier kan det röra sig upp emot flera tusen 
personer.    
 
Idag lämnar utredningen över en delrapport till äldre- och 
folkhälsominister Maria Larsson. Rapporten är inte någon 
resultatredovisning utan en rapport om hur arbetet fortskrider. Resultatet 
kan redovisas först i en slutrapport eftersom utredningen ständigt fylls på 
med nya personers erfarenheter som förändrar resultaten.  
 
Vårt samlade intryck från de intervjuer som hittills genomförts är att vi 
blir upprörda över vad barn har fått stå ut med. Vi har lyssnat till 
erfarenheter om barns maktlöshet, om barn som inte vet varför de 
omhändertas och flyttas från en familj till en annan, om barn som utsätts 
för fysiskt och psykiskt våld och sexuella övergrepp av de personer som 
är satta att vårda dem. De flesta berättar också om en bristande tillsyn 
eller en tillsyn där de aldrig har fått komma till tals.   
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Utredningen har idag begärt ett års förlängning av utredningstiden för att 
alla som vill ska få möjlighet att berätta om sina erfarenheter.    
 
 
Delrapporten finns på utredningens hemsida:    
 
Hemsida – www.sou.gov.se/vanvard 
E-post: vanvard@vanvard.se 
Tel: 08-4055680 
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