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Stockholm 18 november 2013 

Till 

Barn- och äldreminister Maria Larsson 

Socialutskottets ordförande Anders W Jonsson 

 

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn kräver ändring av Ersättningslagen 

Ersättningslagen är behäftad med så många inskränkningar att den inte tjänar som ett erkännande av 

den vanvård många utsattes för. Lagen utestänger människor som utsattes för övergrepp och för-

summelser när de som barn var omhändertagna i samhällets regi. 

Regeringens proposition om Ersättningslagen, som tjänar som vägledning vid tolkning av lagen, inne-

håller anmärkningsvärda skrivningar och åsikter som ytterligare utesluter vanvårdade från deras be-

rättigade förhoppningar om en ersättning för sin förlorade barndom. 

Av de som ansöker om ersättning får 43 % avslag eftersom lagen och propositionen inte lever upp till 

vad de skulle vara, en grund för ett handfast erkännande av att samhället brast i sin roll som förälder. 

Samhällets Styvbarn kräver därför ändringar i Ersättningslagen och begär att regeringen eller soci-

alutskottet tar initiativ till det. 

1. Gränsen 1980 

Enligt lagen kan inte den som utsatts för övergrepp eller försummelser av allvarlig art efter 31 de-

cember 1980 få ersättning, trots att brotten är preskriberade. I propositionen motiveras gränsen vid 

1980 med att regeringen vill undvika ”ett system som är tillämpligt jämsides med gällande civil- och 

straffrättsliga regler om skadestånd och ansvar för brott” (s.14). Men det uppkommer inga parallella 

system om gränsen sätts vid att övergreppen eller försummelserna ska vara preskriberade. 

Vi har sett dokument som visar att det var Upprättelseutredningens avsikt att gränsen inte skulle dras 

vid 1980, utan vid om fallen var preskriberade. Den särskilda utredaren Kerstin Wigzell skrev i en 

promemoria till utredningens sammanträde den 31 augusti 2010: ”Direktiven talar om 1920-1980-

talet. Men vår gräns måste sättas annorlunda, i första hand vad gäller ekonomisk ersättning åt tidi-

gare vanvårdade, där preskriptionstiden får bestämma.” 
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Utredningen tog också fram två lagförslag om detta, ett med preskription som gräns, det andra med 

2002 som gräns. Men när utredningen sammanträdde en sista gång för att fastställa betänkandet, så 

drog någon i bromsen och gränsen 1980 infördes. Ska det gå till så? 

Vi uppmanar regeringen att ändra lagen så att alla preskriberade fall ger möjlighet till ersättning. 

2. Privatplaceringar 

Enligt lagen kan den som var ”privatplacerad” inte erhålla ersättning för övergrepp och försummelser 

av allvarlig art. Fram till 1960 kunde föräldrar placera barn i barnhem och fosterhem på egen hand, 

förutsatt att detta meddelades barnavårdsnämnderna. Därefter hade barnavårdsnämnderna ett an-

svar även för dessa barn och deras tillsyn. Detta inkluderar de finska krigsbarnen. Dessa nekas nu 

möjligheten till ersättning eftersom det inte fanns ett formellt beslut av barnavårdsnämnden att de 

skulle omhändertas. 

Vi uppmanar regeringen att ändra lagen så att också de privatplacerade ges möjlighet till ersättning. 

3. Samband med vården 

Enligt lagen ska övergreppen och försummelserna ha samband med vården. I den långa skrivning 

som finns om detta i propositionen (s.19-21) finns anmärkningsvärda passager som skärper Upprät-

telseutredningens förslag. Bland annat sägs det: ”Om t.ex. fosterföräldrarna tagit det ansvar som 

normalt kan förväntas men barnet ändå utsatts för övergrepp eller försummelser utan deras vetskap 

av t.ex. en släkting eller en anlitad hantverkare kan det däremot inte anses ha skett i samband med 

vården.” 

Detta måste rättas så att alla övergrepp eller försummelser av allvarlig art som skett på barnhem 

eller i fosterhem kan ge ersättning. Att personal eller fosterföräldrar varit ovetande om övergrepp 

ska inte vara en ursäkt för att neka möjligheten till ersättning. Som de 80 forskarna, utredarna och 

experterna säger i sitt Öppna brev av den 13 november så har propositionen här ett vuxenperspektiv 

och inte ett barnperspektiv. 

Vi uppmanar regeringen att i proposition om lagändring rätta till de brister som finns i den första 

propositionen rörande samband med vården. 

4. Allvarlig art 

Ersättning kan enligt lagen ges vid övergrepp och försummelser av allvarlig art. Vad som menas med 

allvarlig art sägs i lagens 1 §: ”Om övergreppen eller försummelserna har varit av allvarlig art ska 

bedömas med hänsyn till förhållandena vid tidpunkten för händelserna.” I propositionen finns sedan 

anmärkningsvärda resonemang som utifrån ogrundade föreställningar om ”förhållandena vid tid-

punkten” inskränker möjligheten till ersättning. 

Propositionen för väldigt lösa resonemang om vad som var ”normalt” för barn under tidigare decen-

nier, utan att ha stöd för dessa uppfattningar. Som barndomsforskarna Bengt Sandin och Johanna 

Sköld i en artikel på DN debatt påpekat så finns ingen forskning som stöder propositionens resone-

mang i dessa stycken. Därefter har 80 forskare, utredare och experter sagt samma sak i sitt Öppna 

brev. 
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Som Sandin och Sköld visat, och redan Vanvårdsutredningen påpekade, så fanns det bestämmelser, 

utfärdade av Socialstyrelsen 1948, som förbjöd aga, tvångsmatning och tvångsduschning på barn-

hem. Det fanns också andra föreskrifter med denna inriktning. I propositionen avfärdas dessa be-

stämmelser som irrelevanta: ”Ett annat exempel är att bestämmelser avseende rätten att aga barn 

inte alltid har varit lika beträffande barn som vistats i sitt eget hem eller i ett fosterhem respektive på 

en institution. Att en gärning i vissa fall varit straffbar, i andra fall inte beroende på var den begåtts, 

ska därför inte ligga till grund för bedömningen.” (s.22) 

Vi finner det väldigt anmärkningsvärt, ja stötande, att regeringen i propositionen säger att Ersätt-

ningsnämnden ska bortse från dessa bestämmelser. Ska bestämmelser till skydd för barn betraktas 

som värdelösa? Vad sänder det för signaler till dagens barnavård? 

En proposition med så allvarliga brister kan inte få ligga till grund för tolkning av Ersättningslagen. 

Vi uppmanar regeringen att i proposition om lagändring rätta till de brister som finns i den första 

propositionen rörande allvarlig art. 

Upprättelseprocessen har nu pågått i snart tio år 

När dåvarande socialminister Morgan Johansson i dokumentären Stulen barndom (2005) sa att det 

kunde vara aktuellt med ekonomisk ersättning för vanvården, så väcktes förhoppningar. Sedan har 

närmare tusen personer, många gånger under stor själslig uppoffring, inför Vanvårdsutredningen 

vittnat om en barndom man inte önskar någon människa. 1200 tidigare vanvårdade samlades i 

Stockholms stadshus, i dagarna för två år sedan, för att vid Upprättelseceremonin ta emot samhällets 

ursäkt för att de blev svikna som barn. Tusentals andra följde ceremonin via tv-apparaterna. 3500 har 

nu sökt ersättning hos Ersättningsnämnden. 

Hos alla dessa har upprättelseprocessen väckt ett hopp om att samhället ska ersätta dem för sveket, 

för den förlorade barndomen och de förlorade livschanserna. Men förhoppningen har nu bytts i be-

svikelse. En orättvis lag utestänger många av dem från en berättigad upprättelse och erkännande. 

Det finns bland dessa människor inga lycksökare. Bara sårade barn som bär sveket med sig genom 

livet. Ingen ersättning ändrar på det. Men den visar handfast att samhället till slut såg dem och 

gjorde något för dem. 

Gör nu det. 

 

Förbundsstyrelsen 

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn 

 

 

/Benny Jacobsson, förbundsordförande/ 


