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FSO är nationell branschorganisation för fria förskolor. 
FSO:s uppgift är att, med ett barnperspektiv, arbeta för alla barns 

lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan. 
 

Sexuella övergrepp i förskolan drabbar alla 
 
   - Alla former av övergrepp är vidriga och oacceptabla. Barn är okränkbara 
och övergrepp av den här arten drabbar alla inom förskolan, barnen och de 
män och kvinnor som arbetar där. Det säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria 
förskolor med anledning av det senaste i en rad avslöjanden om sexuella 
övergrepp i förskolan. 
    
Under de senaste åren har flera grova sexuella övergrepp avslöjats på förskolor runt 
om i landet. Det senaste kom i dag, då en man anhölls för grov våldtäkt på ett litet 
barn på en förskola i Knivsta. 
 
   - Det viktigaste är naturligtvis att se till att de drabbade barnen får all den hjälp och 
allt det stöd de behöver, och att den misstänkte lagförs. I ett längre perspektiv måste 
vi vara medvetna om att sådana här händelser påverkar alla som arbetar i förskolan. 
Både män och kvinnor misstänkliggörs när föräldrar undrar varför ingen har reagerat. 
Har det inte funnits signaler på att något har varit fel? Är det ingen som har märkt 
något? Men det här slår naturligtvis återigen hårdast mot förtroendet mot män i 
förskolan, säger Mimmi von Troil. 
 
   Inga föräldrar ska behöva vara oroliga för att deras barn far illa när de har lämnats i 
förskolan. Förskolan ska vara en trygg plats för alla de barn som vistas där och för de 
anställda som finns där för att ta hand om barnen. Att det finns män i förskolan ska 
inte påverka tilltron till förskolan och den verksamhet som bedrivs där.  
 
   - Män behövs i förskolan. Vi vet att många barn saknar manliga förebilder hemma, 
och det är därför viktigt att de i stället får det både i förskolan och i skolan. Och de 
många män som arbetar och gör ett fantastiskt jobb i förskolan ska inte behöva 
känna sig misstänkliggjorda för att ett – trots allt – litet fåtal sjuka personer begår 
övergrepp mot barn. Vi har i dag ett fungerande kontrollsystem inför anställning i 
förskolan, men det är svårt, för att inte säga omöjligt, att helt gardera sig mot 
personer som tidigare inte har begått brott av den här arten, säger Mimmi von Troil. 
 
 
 För mer information, kontakta gärna 

 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


