
 
 

 
Mimmi von Troil 

vd 
FSO Fria förskolor                                                                                                                                       Växel: 031-309 90 10 
Box 3082                                                                                                                                                      Journr: 0708-630 224 
400 10 Göteborg                                                                                                                         E-post: mimmi.von.troil@ffso.se 
 

Varje gång en ”Örebro-pedofil” eller en ”Kalmar-pedofil”, eller som nu senast en 
anställd vid förskolor i Lindesberg, avslöjas med att ha begått sexuella övergrepp mot 
barn går vi flera år bakåt i utvecklingen av förskolan. Många föräldrar vill efter dessa 
avslöjanden inte ha män i förskolan, och män vågar inte söka sig till förskolan av oro 
för att oförskyllt bli misstänkliggjorda. Men män behövs i förskolan. Våra minsta 
medborgare behöver både manliga och kvinnliga förebilder i sin uppväxt, och i en 
kvinnodominerad bransch är det viktigt att vi arbetar för att få in fler män i förskolan. 
 
Män är en bristvara i förskolan. Enligt Skolverket är bara drygt tre procent av de anställda inom 
barnomsorgen män. Inom de fria förskolorna är siffran högre, cirka 6 procent, men ändå alarmerande 
låg. Anledningen till bristen på män inom barnomsorgen? Låg status, låg lön och inte minst fruktan för 
att bli misstänkliggjord som presumtiv pedofil. 
 
Vi vet att manliga förskollärare i dag arbetar under helt andra förutsättningar än kvinnor. Det är 
ostridigt att även kvinnor begår övergrepp mot barn, men det talas det mycket tyst om. Många män i 
förskolan känner obehag när de ska byta blöjor eller hjälpa barn att gå på toaletten, och gör helst det 
inför andra anställda med öppna dörrar. Hur går det då med barnens personliga integritet? Om den där 
härliga kramen blir lite för lång, eller om någon – barn eller vuxen – missuppfattar en helt naturlig 
situation, kan misstankar uppstå, och det drabbar nästan uteslutande män. Misstankarna mot män, och 
mäns upplevelser av andras eventuella misstankar, leder till att barnens integritet sätts i andra hand. 
 
I samband med att den så kallade Örebro-pedofilen avslöjades 1999 försvann en stor mängd män från 
förskolorna i och omkring Örebro. Orsaken var både att föräldrar krävde ”mansfria” förskolor, och att 
män själva kände att trycket på dem blev för stort. Än i dag har inte andelen män i förskolorna i 
Örebro gått tillbaka till vad det var före Örebro-pedofilen. 
 
Vi kommer med största sannolikhet att se samma sak i de flesta andra fall som har skett under senare 
år. Män kommer att fly, eller jagas iväg från förskolan, och våra minsta barn går miste om de manliga 
förebilder som de så väl behöver. Många barn växer upp i dag upp utan manliga förebilder, och bara 
förskolan och skolan kan då ge dem det de saknar hemma. Alla barn behöver känna att även män kan 
ge värme, trygghet och stöd. 
 
Det vi måste komma ihåg är att dessa män som begår övergrepp på barn är sjuka individer, en absolut 
minoritet i samhället. Det är inte typiskt män att begå den här typen av fruktansvärda brott. 
 
Män behövs i förskolan, i betydligt större omfattning än i dag. 
 
Mimmi von Troil, vd 
FSO, Fria förskolor 
 
 
FAKTA: 
FSO, Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående förskolor. FSO grundades 1995 
och i dag finns föreningens medlemmar från Kiruna till Sjöbo, alltså över hela landet. FSO har sitt 
säte i Göteborg med regionkontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. 
Filosofin för FSO:s verksamhet är "att med ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till 
utveckling, oavsett huvudman för förskolan". 


