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– De som begår sexuella övergrepp på för-
skola och skola brukar vara extremt skickli-
ga på att manipulera sin omgivning. De tän-
ker dygnet runt i de här banorna, säger hon.

Förskolan är säkrare än de flesta andra mil-
jöer barn vistas i. Förövare är i regel närståen-
de personer, och i de flesta fall män. Men den 
som tror att sexuella övergrepp i offentliga 
miljöer är unika har dessvärre fel. Varje vecka 
dyker nya exempel upp, visar Dagens Samhäl-
les genomgång av cirka 540 omskrivna fall i 
media under 2014 och första kvartalet 2015. 

Totalt har Dagens Samhälle identifierat 70 om-
skrivna övergrepp i normalt sett trygga mil-
jöer, eller drygt ett fall per vecka under den 
granskade perioden på 15 månader. På årsba-
sis motsvarar det 55–60 misstänkta fall. Det är 
övergrepp mot barn som har skett på försko-
lan, i skolan, på skolbussen, i idrotten, i famil-

jehem, i kyrkan, på behandlingshem och till 
och med på vårdcentraler.

– Ingen kan säga att ”det där kommer ald-
rig hända oss”. Det måste finnas en ödmjuk-
het inför verkligheten. Det finns exempelvis 
en stereotyp föreställning om förövarna, att 
de ser ut som skurkarna i Björnligan, säger 
Carl Göran Svedin, professor i barn- och ung-
domspsykiatri vid Linköpings universitet, 
som forskar om barnmisshandel och sexuel-
la övergrepp. 

Det finns även exempel på brott som har be-
gåtts utanför arbetsplatsen. Två förskollära-
re fälldes för grovt barnpornografibrott, där 
materialet visade övergrepp mot yngre barn. 
Det finns också fall där barn inte kunnat skyd-
das mot sexbrott på skolor och behandlings-
hem, vilka begåtts av andra barn eller av ut-
omstående. 

Alla uppmärksammade fall leder inte till 

fällande domar. Det gäller framförallt miss-
tänkta sexbrott på förskolor, där förunder-
sökningarna lagts ner i åtminstone sju av de 
omskrivna fallen.

Sommaren 2014 åtalades en 21-årig prakti-
kant i Högsby för över 30 grova sexbrott mot 
barn mellan två och sex år (våldtäkt, över-
grepp, utnyttjande för sexuell posering). Da-
gen innan han avslöjades, fick han förlängd 
praktik. Föreståndaren föreslog att han skul-
le utbilda sig till förskollärare för att han ”var 
så duktig med barnen”. 

– Kvinnorna som arbetade i Högsby blev 
snabbt skuldbelagda. Många undrade: ”Hur 
kunde de inte upptäcka något?” De som säger 
så, inser inte att ett övergrepp kan ske snabbt 
och det kan ske utan synliga skador. Det kan 
handla om beröring och att förövaren 
tar bilder, säger Christian Eidevald. 
Han utbildar blivande förskollärare 

Barn utsätts för 
sexövergrepp 
på förskolor, 
i socialtjänsten 
och i vården
u Exempel på sexuella övergrepp 
mot barn i offentliga miljöer.

Borås: Blottade sig och 
fotograferade på förskola

u En 30-årig praktikant 
på en förskola förgrep 
sig på tre barn mellan 3 
och 5 år. Han fotografe-
rade en flickas underliv, 

fick en 3-årig pojke att ta på 
hans kön och blottade sig.  Hov-
rätten sänkte straffet för grova 
 sexuella övergrepp till 1,5 års 
fängelse.

Borås: Våldtog småflickor 
– skröt om det på nätet

u En 44-årig praktikant 
på en skola våldtog fem 
flickor mellan 6 och 10 år 
när de sov över i hans 
eget hem. Mannen skrev 

över 4 000 inlägg på Flashback där 
han beskrev övergreppen och hur 
han gick till väga.Dömd till sju års 
fängelse.

falun: Socialtjänstens 
kontaktperson var pedofil

u En 66-årig kontakt-
person inom social-
tjänsten som i 30 år 
arbetat med utsatta 
ungdomar dömdes i 

hovrätten för sexbrott mot dem han 
skulle hjälpa, till fyra års fängelse.

Blekinge: Lärarleg drogs in 
efter barnporr och sex-sms

u En 50-årig lärare i Ble-
kinge förlorade 
 legitimationen sedan 
han skickat sexmedde-
landen till en tidigare 

elev i yngre tonåren. Han ertappa-
des även med ett 30-tal barnporno-
grafiska filmer, varav flera grova.

gävle: Kommunens  
stödpappa våldtog barn

u 47-årig stödpappa i 
kontaktfamilj, utsedd av 
kommunen, dömd till tre 
års fängelse för våldtäkt 
mot barn han hade 

ansvar för.

linköping: Skolbussens 
chaufför våldtog flicka

u 62-årig skolbuss-
förare dömd för våldtäkt 
mot en flicka i mellan-
stadieåldern som han 
kommit i kontakt med 

på skolbussen. 

malmö: Blottade sig 
på förskolans toalett

u 15-årig praktikant på 
förskola dömd för försök 
till våldtäkt på två 
flickor, 5 och 6 år. Man-
nen låste in sig med bar-

nen på toaletten, blottade sig och 
försökte få dem att ta på honom.

nässjö: Pojkar utreds  för 
övergrepp mot skolflicka

u Tre pojkar utreds för 
att ha stängt in en flicka 
på en skoltoalett, tvin g-
 at henne till oralsex 
samt filmat händelsen 

och lagt ut filmen på internet.

norrköping: Förskollärare 
spred barnpornografi 

u Förskollärare dömd för 
barnpornografibrott 
sedan han ertappats 
med cirka 3 000 bilder 
och 64 filmer på sin 

dator som han även delat med 
andra. 53 filmer bedömdes som 
grova, där barn utsätts för tvång 
och våld. Några filmer visade barn 
upp till 10-årsåldern som utför 
oralsex på vuxna män.

oxelösund: Socialtjänsten 
struntade i utredningen

u Socialtjänsten i Oxelö-
sund fick skarp kritik 
från IVO sedan den dröjt 
för länge med att utreda 
en anmäld misstanke 

om att ett barn begick sexuella 
övergrepp mot sina yngre syskon. 
De två yngre syskonen utreddes 
inte alls och inte heller deras behov 
av skydd.

sigtuna: Läkaren filmade 
sina övergrepp på småpojkar

u En läkare på en vård-
central fick fyra års 
fängelse för våldtäkt 
mot två pojkar, 6 och 
8 år, som var hans 

patienter. Han filmade övergreppen 
som bland annat var orala.  Han 
dömdes även för sexuellt ofredande 
av en 14-årig flicka och fyra vuxna 
kvinnor.

sundsvall: Förskollärare 
laddade ner barnporr

u En 44-årig förskol-
lärare dömdes för grovt 
barnpornografibrott och 
har fått lämna sitt 
arbete. Han hade laddat 

ner och delat nära 300 filmer, varav 
merparten visade särskilt unga 
barn utsatta för våld och sexuellt 
utnyttjade på hänsynslöst sätt.

roslagen: Tafsade på 10-åring 
– ”trångt i lektionssalen”

u En lärare i Roslagen 
fälldes i hovrätten för 
att ha tafsat upprepade 
gånger på en 10-årig 
elev. Elva flickor vitt-

nade mot mannen, som nekade och 
hävdade att han råkat röra eleverna 
därför att det var trångt i lektions-
salen. Han dömdes till villkorlig 
dom och böter med motiveringen 
att han kan förväntas få svårt att 
hitta ett nytt arbete i läraryrket.

högsBy: 14 förskolebarn  
blev praktikantens offer

u 21-årig praktikant vid 
förskola dömd för sex-
brott mot 14 förskole-
barn, bland annat två 
grova våldtäkter, grova 

sexuella övergrepp och barnporno-
grafibrott. Mannen hade just fått 
förlängd praktik när han anmäldes 
av en förälder.

lund: Tafsande slöjdlärare 
fick jobb trots usla vitsord

u En slöjdlärare i Lund 
har förlorat legitimatio-
nen efter att ha tafsat 
på elever. Han har blivit 
utköpt från skolor i fem 

kommuner och ansetts olämplig att 
bedriva undervisning av sju rekto-
rer. Mannen har polisanmälts fyra 
gånger men aldrig blivit fälld för 
brott.

P
edofilen i Kristianstad, en 40-årig för-
skol lärare som arbetat på minst 32 för-
skolor och 7 skolor, sänder nya chock-
vågor genom barnomsorgen. Man-

nen dömdes nyligen till sex och ett halvt års 
fängelse för övergrepp på ett 20-tal förskole-
flickor. Chefsåklagaren anser att påföljden 
är för låg och har nyligen överklagat domen 
till hovrätten.

Det många frågar sig är hur ”det som ab-
solut inte får hända” kunde hända tätt inpå 
snarlika skandaler på förskolor i Borås (2014), 
Högsby (2014) och Malmö (2012). Händelsen är 
dessvärre inte unik.

Eva Mårtensson, informationschef i Kris-
tianstads kommun, minns stämningen när 
mannen greps i juli förra året:

– Vi trodde knappt att det var sant. Vi har 
övat på många sorters kriser: allt ifrån upp-
lopp till värmeböljor och översvämningar. 

Men att någon i personalen skulle misstän-
kas för sexuella övergrepp, den tanken hade 
inte slagit oss, berättar Eva Mårtensson.  

Kommunen har ändå inte duckat för äm-
net. De som arbetar med barn har fått gå ut-
bildningar om tecken på övergrepp, anmäl-
ningsplikt med mera. 

Kristianstad tog hjälp av Cecilia Kjellgren, 
forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hon 
har även arbetat som socialsekreterare i kom-
munen, undervisar nu blivande socionomer 
om barns utsatthet och fick rycka in i somras 
när krisen var akut.

En vecka innan misstankarna blev kända, 
tog polisen kontakt och förvarnade kommu-
nens säkerhetschef. Kommunen fick yppan-
deförbud, men möjlighet att förbereda sig.

– Vi visste att det skulle bli ett enormt tryck. 
Det handlar om så många berörda förskolor. 
Här pratar vi om ett tusental oroliga föräld-

rar som vi behövde nå fram till, berättar Eva 
Mårtensson.

– Det viktigaste budskapet var: ”Hur kan 
jag hjälpa mitt barn?” Föräldrarna behöver 
möta personal som är förberedd. Ju svårare 
information, desto viktigare att den förmed-
las av någon man litar på. Vi byggde en orga-
nisation runt personalen för att stötta dem 
och ge handledning, säger hon.

Forskaren Cecilia Kjellgren påpekar att män-
niskor som begår sexuella övergrepp ofta är 
duktiga på barn. 

– Övergrepp behöver inte vara brutala. 
Först leker förövaren med barnet på ett sätt 
som verkar ömsesidigt och smyger sedan in 
en sexuell komponent som barnet kanske 
tycker är annorlunda. Det kan pågå länge utan 
att någon märker det och utan att barnet för-
står vad som är fel, berättar hon.

När förövare får fullt förtroende
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vid Stockholms universitet och bedri-
ver även forskning om sexuella över-
grepp på förskolor.

Domarna från Högsby- och Kristianstads-
fallen kan läsas som studier i hur en förövare 
kan resonera och planera. Till skillnad mot 
många andra fall har männen erkänt hand-
lingarna, vilket stöds av deras egna bilder 
och filmer. Hade däremot ord stått mot små-
barns ord hade det rättsliga bevisläget va-
rit svårt.

Ett flertal övergrepp som praktikanten 
i Högsby fälldes för pågick i 10–15 sekun-
der. I samband med att han klädde på 
barnen för att gå ut kunde han passa på 
att röra dem innanför kläderna. Andra 
övergrepp kunde hålla på i 4–5 minu-
ter. Det framkommer i domen:

”När han såg en möjlighet till ett 
övergrepp tog han den och höll upp-
sikt över att ingen vuxen såg vad han 
utsatte barnen för.” 

Den 21-årige praktikanten beskrev ock-
så hur han vinnlagt sig om att genomföra 
de sexuella handlingarna mot barnen på ett 
lekfullt sätt. Han försökte kompensera bar-
nen för deras eventuella psykiska obehag ge-
nom att leka med dem efteråt. Ur den detal-
jerade domen:

”Övergreppens förlopp hade längre var-
aktighet när han låste in sig på toaletten 
med barn. Han begick även övergrepp 
mot barn bakom och i lekborgen och i ett 
utrymme ovanför rutschkanan på för-
skolans rastgård. Dessutom förgrep han 
sig på ett barn i samband med gymnas-
tikundervisning och i ett lektält, bakom 
en bokhylla och i en soffa på förskolan. 
Han uppskattar att han har begått un-
gefär 25 övergrepp totalt. Initialt valde 
han att enbart begå övergrepp mot barn 
som inte kunde tala.”

Enligt forskaren Cecilia Kjellgren är tanken 
på övergrepp så outhärdlig att obehaget gör 

det svårt att hålla frågan vid liv. Men hon sä-
ger att det finns mycket som kan göras för att 
stoppa olämpliga personer och att upptäcka 
signaler om att något är fel. 

”Det händer ju så sällan” är en aningslös 
kommentar som flera kommunala företräda-
re fällt i samtal med Dagens Samhälle. 

– Det är ett ledningsansvar att personalen 
får utbildning i hur förövare kan kamoufle-
ra ett sexuellt intresse för barn. De behöver 
höra berättelser, diskutera för att förstå och 
smälta det orimliga, säger Cecilia Kjellgren.

Bland annat för att det ingår i förskolans 
uppdrag att ge omsorg och kroppskontakt.  

– Därför måste vi prata om beröring och 
hur vi sätter gränser. I USA har oron lett 
till en ”no-touch-policy”. Den innebär att 
de vuxna tänker mer på sin egen säkerhet 
än på att ge närhet och skjuter bort barnet, 
säger Christian Eidevald. 

– Barn behöver också utbildas i vad som 
är en bra respektive dålig beröring. De be-
höver veta att även en människa som verkar 
snäll kan göra något som inte är bra, säger 
han.

Av de fall som uppmärksammades 2014 och 
som lett till fällande domar är det vikarier och 
praktikanter som har begått sexbrott på för-
skolor. Ofta handlar det om att förskolor sak-
nat, eller inte följt, rutiner som hindrar prak-
tikanter från att vara ensamma med barnen. 

Det finns även vissa risker som går att byg-
ga bort, till exempel dolda utrymmen. Såda-
na rutiner hade kunnat rädda barnen från 
de grova våldtäkterna. Svårare är det med 
de snabba korta övergreppen, till exempel 
i samband med påklädning och under lek.

Malmö stad, med 260 enheter i sin försko-
leförvaltning, har utarbetat riktlinjer, rutiner 
och checklistor. Man har också tagit fram ett 
stödmaterial för förebyggande arbete och för 
att hantera uppkomna situationer vid en an-
mälan eller misstanke.

– Vi gör riskanalyser utifrån barnens säker-
het och trygghet på varje enhet eftersom de 
ser olika ut. Det inbegriper alla sorters över-
grepp. Vi samarbetar med föräldrarna och 

vi diskuterar frågor som ifall dörrar ska vara 
öppna eller stängda vid blöjbyte med tanke 
på barnens integritet, säger Ana Maria Deliv, 
som är kvalitets- och myndighetschef vid för-
skoleförvaltningen i Malmö stad.

Varje uppmärksammat fall försätter kommu-
nen i krisläge, som ytterst ansvarig för både 
kommunala och privata verksamheter. 

Borås förvaltningar  
kritiserades hårt av 
stadsrevisionen för hur 
de hanterade fallet där 
en 30-årig praktikant, 
som tidigare hade på-
börjat en förskollärar-
utbildning, dömdes till 
1,5 års fängelse i hovrät-
ten för sexbrott mot fle-
ra barn på förskolan Lug-
net. Mannen fälldes uti-
från de bilder som fanns 
på hans mobil, medan 
övriga misstankar inte 
kunde bevisas. 

Till följd av en hög 
personalomsättning 
var mannen plötsligt 
den som varit längst 
tid på sin avdelning. 
Han fick samma arbets-
uppgifter som ordina-
rie personal och kun-
de vara ensam med bar-
nen. Arbetsmarknads-
åtgärder kom i första 
hand, snarare än ”att 
säkerställa personens 
lämplighet för att arbe-
ta med barn”, enligt re-
visionen. 

Sedan dess har skriftliga rutiner tagits 
fram: för ensamarbete med barn; för prakti-
kanter och vid misstankar om sexuella över-
grepp. Kommunen införde ett stopp för prak-
tikanter, men framöver ska två handläggare 
bedöma lämpligheten innan någon placeras 
på förskola eller skola.

– Det saknas nationella rutiner och riktlin-
jer. Alla vi kommuner som har erfarenhet av 
liknande händelser skulle kunna samla oss. 
Vi behöver lära av varandra. Det var en fruk-
tansvärd händelse och situationen blev myck-
et ansträngd med frustration, ilska och ång-
est, säger Bo Drysén, förvaltningschef vid Bor-
ås kommun.

Carl Göran Svedin står bakom det natio-
nella centrum vid Lin-
köpings universitet, kal-
lat Barnafrid, som i juni 
2014 fick regeringens 
uppdrag att samla och 
sprida kunskap om våld 
och andra övergrepp 
mot barn. 

– Det är ett problem 
att forskningen inte når 
ut till dem som arbetar 
med barn, säger han. 

Det är något som på-
talats i flera offentliga 
utredningar. Centru-
met ska bland annat ha 
en utbildningsverksam-
het, stödfunktioner och 
ett nätverk där berörda 
yrkesgrupper kan utby-
ta kunskap.

– Vi tänker ta fram 
en handlingsplan som 
kommunerna kan an-
passa till den egna verk-
samheten. Personalstyr-
kan bör vara så stor att 
ensamarbete är undan-
tag. Det bör vara myck-
et insyn även för perso-
nalens egen skull, anser 
Carl Göran Svedin. 

Barnombudsmannen (BO) har länge påtalat 
behovet av fördjupade kunskaper om våld och 
övergrepp hos dem som arbetar med barn.

– Vi behöver skärpa kunskapskraven. Det 
bör finnas som grundelement i utbildningar 
till förskollärare, lärare och läkare. Sedan be-
hövs vidareutbildning. Man måste öva på hur 

man ska agera, menar BO Fredrik Malmberg.
– Den som enbart förlitar sig på utdrag ur 

belastningsregistret och på att fråga efter re-
ferenser riskerar att invaggas i en falsk trygg-
het, enligt Cecilia Kjellgren.

Det visar inte minst ett fall i en skola i Lund 
där en högstadielärare nu har förlorat legiti-
mationen. Under sin tid som slöjdlärare har 
han blivit utköpt från fem olika kommuner i 
Skåne sedan 2006. Han har undanhållit infor-
mation om tidigare anställningar och kunnat 
gå från skola till skola.

Lärarnas Ansvarsnämnd skriver att sju rek-
torer bedömt mannen som ”olämplig att be-
driva undervisning”. Han tilldelades en var-
ning redan för tio år sedan, för att ha upp-
trätt kränkande mot en kollega inför elever. 
Efter förhandling mellan kommunen och Lä-
rarnas Riksförbund drogs dock varningen till-
baka. Han har fått en erinran i två kommuner 
och blivit polisanmäld fyra gånger. Tre polis-
utredningar lades ner och i det fjärde fallet 
ogillades åtalet. 

Det var först när en förälder anmälde man-
nen till Skolinspektionen och saken utreddes 
av diskrimineringsombudsmannen (DO) som 
historien fick ett slut. I samband med detta 
prövades mannens lämplighet som lärare av 
Lärarnas Ansvarsnämnd, som däremot inte 
tar ställning till om beteendet är brottsligt. 

I Skolinspektionens anmälan till Ansvars-
nämnden återges vad den utsatta eleven i 
Lund berättat: 

”I samband med att han skulle visa hur 
man skulle såga har han ställt sig bakom 
henne, hållit om henne, lagt sina händer 
på hennes och rört höfterna fram och till-
baka samtidigt som han sagt ’snabbt in 
och långsamt ut’.”

Han ska dessutom ha smekt henne på in-
sidan av låren och i midjan upp mot brösten. 
Mannen förnekar sexuella trakasserier men 
medger att elever har upplevt honom som när-
gången. Enligt uppgift från DO framkom även 
att mannen tidigare bedrivit familjehem.

Domstolarna är skyldiga att meddela Skol-

inspektionen om en legitimerad lärare eller 
förskollärare fälls för brott i sin yrkesutövning 
eller för sexualbrott där påföljden är annat 
än böter. Det är dock ett grovmaskigt nät och 
barn riskerar att möta dömda sexbrottslingar 
i skola och förskola. 

Flera fall av sexbrott mot barn som enbart gav 
böter inträffade under 2014: köp av sexuell 
handling av barn, utnyttjande av barn för sex-
uell posering och barnpornografibrott. Fälls 
en lärare som inte är legitimerad, får Skol-
inspektionen inte information om det från 
domstolarna.

Örnsköldsviks Allehanda har även upp-
märksammat risken för att ensamkomman-
de flyktingbarn utsätts för övergrepp. 

Tidningen har rapporterat om en man som 
suttit i fängelse efter att ha våldtagit sina dött-
rar under knivhot i sju år, som nu engagerat sig 
ideellt för flyktingbarn i flera projekt. Han har 
exempelvis setts skjutsa flera barn. I samband 
med rättegången sa mannen att han visste att 
det han gjorde var fel, men inte kunde sluta.

Rättsfallen visar att de som har svårast att 
slå larm löper störst risk: de som är för små för 
att kunna berätta, de som inte kan svenska, 
och barn med funktionsnedsättning. 

– Det finns en historielöshet. Under de se-
naste 20 åren har vi sett hur den här typen 
av händelser återkommit regelbundet. Varje 
gång briserar nyheten som en bomb, påpekar 
forskaren Cecilia Kjellgren. 

– Sedan faller den i glömska mellan bomb-
nedslagen. Frågan måste upp när det är lugnt. 
Annars kan man inte arbeta förebyggande. n
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” Vi samarbetar 
med föräldrarna 
och vi diskuterar 
frågor som ifall 
dörrar ska vara  
öppna eller  
stängda vid blöj-
byte med tanke på 
barnens integritet.” 
ana maria deliv, malmö stad
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så hanterade 
Kristianstad krisen
 O Brev och skriftlig information 

och råd till föräldrar.
 O Filmer med information på 

olika språk (på kom munens 
webbplats). 

 O Stöd och handledning av för-
skolepersonal. En förvaltnings-
övergripande organisation 
bygg des upp för ändamålet.

 O Löpande information på 
kommunens webbplats. 

 O Telefonlinje öppen för alla.
 O Informationscenter på sex 

platser i kommunen.
 O Aktivering av grupp för psykiskt 

och socialt omhändertagande.
 O Direkt berörda föräldrar har 

fått egna kanaler till barn- och 
ungdomsmottagningen.

”Övergrepp kan ske snabbt 
och utan synliga skador”, 
säger Christian Eidevald, som 
forskar om sexuella övergrepp 
på förskolor.

Cecilia Kjellgren, forskare: 
”Det finns en historielöshet. 
De senaste 20 åren har den 
här typen av händelser 
återkommit regelbundet. 
Varje gång briserar nyheten 
som en bomb.”

i nästa nummer:

Tusentals skolbarn 
utsätts för övergrepp
� De fall som uppmärksammas i  
medierna utgör bara en bråkdel av alla 
sexuella övergrepp som årligen begås.

Dagens samhälle har granskat 540 sexövergrepp mot barn
n dagens samhälle har gått 
igenom 3 000 svenska tid-
ningsartiklar under 2014 och 
första kvartalet 2015 (15 må-
nader) om sexuella övergrepp 
mot barn. vi ville veta hur 
vanligt det är att pedofiler 
agerar i skydd av förtroende-
positioner. officiell statistik 

visar nämligen inte var brot-
ten begåtts, som till exempel 
på förskola eller skola. totalt 
540 enskilda fall omskrevs i 
media. av dessa var det 70 
fall där barn misstänks ha 
blivit utsatta för sexuella 
övergrepp på förskola, skola, 
vårdcentral, skolbuss, i idrot-

ten eller inom kyrkan. totalt 
arbetade 17 av de misstänkta 
förövarna på förskola, 17 på 
skola (varav två skolbuss-
chaufförer) och 11 var idrotts-
ledare eller liknande. i 10 fall 
handlade det om barn på fa-
milje- eller behandlingshem 
och liknande som utsatts.

” I USA har oron 
lett till en ”no-touch-
policy”. Den innebär 
att de vuxna tänker 
mer på sin egen 
 säkerhet än på att  
ge närhet och 
 skjuter bort barnet.”

Christian eidevald, forskare

Förskola
24 %

Sexuella övergrepp mot barn
begångna i o�entliga miljöer

Underlag: Genomgång av 540 fall av 
sexuella övergrepp mot barn under 

15 månader 2014–2015. Gärningarna 
begicks i o�entliga miljöer i 70 av 

dessa fall. (Varje fall kan 
omfatta ett �ertal barn.)

Skola
24 %

Idrott
17 % Skola

(Förövare: elever)
9 %

Socialtjänst
7 %

Socialtjänst
(Förövare: ungdom 
eller utomstående)

7 %

Kyrka
4 %

Övriga i arbete 
med barn och 

ungdom
4 %

Sjukvård
3 %

KÄLLA: Dagens Samhälle
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