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undersökning bland ett representativt urval 
om knappt 6 000 gymnasieelever från 171 sko-
lor i hela landet (Det gäller en av fem – fakta om 
barn, sexuella övergrepp och sexuell exploate-
ring i Sverige 2014). 

Var femte gymnasielev uppgav att de ut-
satts för någon form av sexuellt övergrepp un-
der uppväxten. Utav dem hade mer än hälften 
utsatts mer än en gång.

Undersökningen har gjorts av fem forska-
re från Linköpings och Lunds universitet, un-
der ledning av Carl Göran Svedin, professor 
i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings 
universitet, som forskar om barnmisshandel 
och sexuella övergrepp. Arbetet har skett i 
samarbete med SCB och på uppdrag av Stif-
telsen Allmänna Barnhuset. 

Flickor är överrepresenterade i övergrepps-

statistiken: 9,2 procent av flickorna uppgav att 
de utsatts för penetrerande övergrepp, vilket 
inbegriper orala, vaginala och anala hand-
lingar. Bland pojkar var andelen 3 procent. 

Antalet barn i grundskolan är i genomsnitt 
106 000 per årskull, enligt Skolverkets statis-
tik. Andelen flickor är 47 procent. Givet enkät-
undersökningens siffror riskerar 14 600 flick-
or per årskull att utsättas för sexövergrepp nå-
gon gång under uppväxten. Av dem riskerar 
4 600 att utsättas för penetrerande övergrepp 
under uppväxten. 

Antalet pojkar som riskerar att utsättas för 
sexövergrepp är 5 400 per årskull, varav 1 700 
riskerar att utsättas för penetrerande över-
grepp någon gång under uppväxten. 
Sammanlagt betyder det att 20 000 
barn per årskull i grundskolan riske-

20 fall av
sexuella över-
grepp mot barn
(alla kategorier)

u ArvikA: Efter ett tips 
från amerikanska FBI 
fälldes en 28-årig man 
från Arvika som spridit 
barnpornografiskt 

material på nätet. Han dokumente-
rade och spred även egna filmer och 
bilder med övergrepp mot två 
3-åriga barn, som han i praktiken 
var vårdnadshavare för. 

u Borlänge: Den 
5-åriga styvdottern 
poserade i en röd string-
trosa på vilken det också 
fanns sperma från den 

36-åriga styvpappan från Borlänge. 
Bilden återfanns i mannens mobil-
telefon, tillsammans med bilder på 
flickans blottade underliv. Mannen 
dömdes till 3 års fängelse i HR.

u Borlänge: Mannen 
från Borlänge hade sökt 
flera gånger på internet 
om en 7- eller 8-åring 
kan bli gravid och om en 

10-åring kan få ägglossning. Han 
fälldes för våldtäkt mot tre döttrar 
6-11 år i TR, men när rättegången 
togs om friades mannen i både TR 
och HR. 

u Borås: Två barnbarn, 
det ena en flicka på cirka 
5 år med funktionsned-
sättning, utsattes för 
grovt sexuellt utnytt-

jande och övergrepp av en 71-årig 
man under födelsedagsbesök och 
högtider under flera år. Mannen 
dömdes till två års fängelse. 

u FAlun: Pappa i 
40-årsåldern smög in på 
dotterns rum när hon låg 
i sin säng och begick 
sexuella övergrepp upp-

repade gånger i sex års tid sedan 
hon börjat skolan. När han även 
utsatte kompisen som sov över, 
sms:ade kompisen till sin pappa om 
händelsen. Då vågade flickan 
berätta om övergreppen. Mannen 
dömdes till tio månaders fängelse.

u FAlun/Borlänge: En 
47-årig man som vårda-
des på rättspsyk för 
grova sexbrott förmed-
lade sexköp från sin 

vårdplats och sålde flera gånger en 
14-årig flicka. Han är kopplaren i en 
härva med 14 misstänkta personer i 
Falun och Borlänge.  

u visBy/stockholm: 
En 31-årig fritidsledare 
från Visby och en 51-årig 
familjefar med chefsbe-
fattning i Stockholm 

lurade ett 40-tal flickor att klä av 
sig och utföra sexuella handlingar 
på sig själva framför webbkamera. 
De dömdes till fängelse för grova 
sexuella övergrepp och utnyttjande 
av barn för sexuell posering.

u gustAvsBerg: En 
23-årig man från Gus-
tavsberg kapade en ung 
mans Facebookkonto. 
Sedan lurade han 57 

flickor från 11 år och uppåt att begå 
sexuella handlingar på sig själva. 
Han dömdes till fem års fängelse.

B 
arn som är utsatta brukar ge ett råd till 
barn i samma situation: ”Till slut mö-
ter du en vuxen som lyssnar.” Det säger 
barnombudsmannen, Fredrik Malmberg. 

– Alltför många vuxna klarar inte att ta till 
sig vad barnen berättar. Man slår ifrån sig och 
vägrar tro på barnen, säger han.

– Barn som barnombudsmannen har lyss-
nat till kan ge goda exempel på vuxna som 
har lyssnat. Men de berättar också att över-
grepp och våld fortfarande kan bagatelliseras 
av i stort sett vem som helst: föräldrar, poli-
ser, psykologer, socialsekreterare och vuxna 
i skolan, berättar Fredrik Malmberg. 

Maria Schillaci är psykolog och rådgivare på 
Rädda Barnen. Hon menar att det över hela lan-
det finns barn som på olika sätt är drabbade.

– Alla kommuner och landsting behöver 
ta till sig att de möter barn som drabbas el-

ler har drabbats av sexuella övergrepp. Det 
handlar om ett eller ett par barn i varje klass, 
enligt den senaste svenska studien från 2015, 
säger hon. 

– Vi måste sluta blunda. Jag har nyligen träf-
fat på fall där barn utsatts under många år, där 
orosanmälningar har lagts ner. När det hela 
sedan uppdagats, har barnen ändå inte fått 
rätt behandling, därför att det inte erbjuds 
dem där de råkar bo. Det är ett lotteri och det 
är djupt tragiskt, säger Maria Schillaci.

De mest sensationella övergreppen – som 
förskolepedofilerna i Borås, Högsby och nu 
senast i Kristianstad – får rikstäckande upp-
märksamhet. Men flertalet omskrivna sex-
brott mot barn syns enbart i landsortspress 
och passerar som korta artiklar eller notiser 
i nyhetsflödet. 

Varje dag polisanmäls 18 sexbrott mot barn 

under 15 år, enligt statistik från Brottsförebyg-
gande rådet (Brå). Mörkertalet är dock gigan-
tiskt, enligt samstämmiga forskare. Mörkertal 
är det begrepp som används för att skatta hur 
många brott som faktiskt äger rum. 

Sexualbrott är den brottslighet där statistiken 
anses ge den minst tillförlitliga bilden av verk-
ligheten. Ett sätt att få grepp om mörkertalet 
är att fråga unga vuxna om deras uppväxt. Be-
roende på hur frågan ställs kan svaren skilja 
mellan olika undersökningar. 

Barnombudsmannen hänvisar till studier 
där mellan 7 och 10 procent av flickor och mel-
lan 1 och 3 procent av pojkar uppger att de 
har blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp nå-
gon gång under sin uppväxt. Om tafsande och 
blottning inkluderas, är andelen högre. 

Betydligt högre andelar framkommer i en 

Anmälningarna har ökat dramatiskt
n Kurvan visar antal anmälda våldtäkter mot barn under 15 år, 1995–2014

Anmälningar
2014:

2 271
u göteBorg: Bakom 
Sveriges största barn-
porrhärva finns en 
62-årig man i Göteborg. 
Han skapade ett inter-

netbaserat nätverk och polisen 
beslagtog 1,5 miljoner bilder samt 
över 11 000 filmer som visade grova 
övergrepp på barn, bland annat 
våldtäkter på spädbarn.

u hyllinge: Den 
44-årige mannen 
utnyttjade fem 11-åriga 
flickor sexuellt på nätet. 
En flicka, som han 

skickat grovt barnpornografiskt 
material till då hon var 11 år, fälldes 
själv för innehav av materialet som 
hon fått av mannen. Mannen döm-
des till 2,5 års fängelse. Han friades 
från grooming av två 11-åriga flickor 
som han stämt träff med därför att 
de sprang iväg och att det därför 
inte gick att styrka att mötet skulle 
bli av, enligt rätten.

u ronneBy: Den 
50-årige mannen förlo-
rade sitt jobb vid flyg-
flottiljen i Ronneby och 
fick därför inte max-

straffet. Han dömdes till 7 års fäng-
else för grov våldtäkt mot en flicka 
som var två år vid första tillfället. 
Övergreppen filmades och fotogra-
ferades och han fälldes även för 
grovt barnpornografibrott. 

u klippAn: En 8-årig 
pojke lekte hos en jämn-
årig kamrat och utsattes 
där för grova våldtäkter 
av kamratens 16-årige 

storebror. Pojken blev skadad vid 
övergreppen och berättade för sin 
mamma att han hade ont. 16- 
åringen dömdes till sluten ung-
domsvård i nio månader.

u kävlinge: Den 
44-årige mannen våld-
tog sin 13-åriga styvdot-
ter och dokumenterade 
vissa övergrepp. Han 

hade över 1 200 barnpornografiska 
bilder på flickan. När flickan sa att 
det han gjorde var fel, hotade han 
att lägga bilderna på internet. Man-
nen dömdes till fem års fängelse.

u lAndskronA: Under 
13 års tid förgrep sig den 
48-årige mannen på tre 
flickor som stod under 
hans fostran. Två styv-

döttrar hade intellektuell funk-
tionsnedsättning. Den tredje flickan 
beskrivs som hans flickhustru. 
Mannen dömdes till 8 års fängelse 
för bland annat våldtäkt mot barn.

u linköping: En 36-årig 
man ertappades med att 
titta på barnporr på 
jobbdatorn på en statlig 
myndighet. Då uppdaga-

des att mannen begått grova våld-
täkter mot sambons två döttrar, 7 
och 9 år, enligt instruktioner från en 
26-årig man som deltog via Skype. 
Styvpappan dömdes till nio års fäng-
else och medhjälparen till fem år.

u luleå: En pappa kom 
hem och fann sin 
11-åriga dotter med en 
okänd 47-årig man från 
Luleå som hon fått kon-

takt med via internet. Mannen hade 
försökt övertala dottern till sex och 
ofredat henne sexuellt. Han hade 
tidigare förgripit sig på en 14-årig 
flicka med socialt handikapp och 
dömdes till sju månaders fängelse.

Var tredje flicka, var tionde pojke...
” Alltför många vuxna klarar 

inte att ta till sig vad barnen 
berättar. Man slår ifrån sig, och 
vägrar tro på barnen.” 
Fredrik malmberg, barnombudsman 
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Värst i Norrbotten och Sörmland
n Antal anmälda våldtäkter mot barn under 15 år per 100 000 invånare, länsvis 2014.

typ av brott Anmälningar

Annat sexuellt ofredande mot barn under 15 år 3 415
Våldtäkt mot barn under 15 år 2 271

Kontakt med barn i sexuellt syfte, s k grooming 1 513

Sexuellt övergrepp mot barn under 15 år 761

Sexuellt utnyttjande av barn under 15 år 343

Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell posering 143

Köp av sexuell handling av barn under 18 år 98

ToTalT 8 544

Över 8 000 sexbrott mot unga på ett år
n Antal anmälda sexbrott mot barn under 18 år, 2014
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gRanskning Varje dag polisanmäls sex våldtäkter mot barn 
under 15 år. Undersökningar bland gymnasieelever visar att var 
femte elev utsatts för sexövergrepp under uppväxten. I kalla 
siffror rör det sig om 20 000 barn och unga per årskull. ”Sluta 
blunda”, säger Rädda Barnens expert.
text & research ceciliA SteNShAmN



#3 • 2016 20  dagens samhälle dagens samhälle  21 #3 • 2016 20  dagens samhälle  #3 • 2016 ds granskar sexbrott mot barn – del 2  ds granskar sexbrott mot barn – del 2 #3 • 2016 #3 • 2016 dagens samhälle  2120  dagens samhälle ds granskar sexbrott mot barn – del 2  #3 • 2016 20  dagens samhälle

i lugn och ro, handlar det om att överleva. 
Barnet kan omöjligt lugna sig själv. Samtidigt 
finns det ingen där för att lugna barnet. Då 
uppstår symtom, säger Maria Schillaci.  

Små barn är ofta utsatta av en närstående. 
Barn i tonåren är däremot ofta utsatta av nå-
gon jämnårig eller äldre kamrat. När större 
barn anförtror sig till en kamrat, kan det bli 
en tung börda att bära, enligt Carl Göran Sve-
din. 

Ännu värre blir det om den som är utsatt 
mår dåligt och kanske skär sig själv. Ofta finns 
det dessutom ett tystnadslöfte. Han talar där-
för om möjligheten att utveckla ett kamrat-
stöd, för att kamrater ska veta hur de ska tack-
la situationen.

– Sexuella övergrepp mellan barn är negli-
gerat. Men de mår lika illa som andra av över-
greppen. Dessutom finns ofta en rädsla för att 
det ska läcka ut i skolan, och för att bli kallad 
hora, säger Carl Göran Svedin.

Det finns en trendmässig ökning av anta-
let anmälda våldtäkter mot barn. Under 2014 
ökade antalet anmälda våldtäkter mot barn 
under 15 år med 17 procent, till 2 271 fall. 

Skälen anses vara flera. Lagen har ändrats 
så att fler övergreppsbrott sedan 2005 rubri-
ceras som våldtäkt. Begreppet omfattar även 
handlingar som är jämförliga med samlag om 
barnet är under 15 år. En ökad uppmärksam-
het kring frågan antas också ha bidragit till en 
större benägenhet att anmäla brott till följd av 
att det blir mindre tabu att berätta. Det anses 
även bero på en ökning av tillfällen för sexu-
albrott, bland annat via internet. Hur omfat-
tande ökningen är av antalet brott är svårt att 
bedöma mot bakgrund av att mörkertalet an-
ses vara omfattande. 

De dagliga rapporterna i media om nya fall 
av sexuellt våld mot barn handlar ofta om po-

lisanmälningar, åtal och domslut. I stor ut-
sträckning är det sexbrott där gärningsmän 
fälls som hamnar i medierna. 

Endast 125 personer dömdes för våldtäkt mot 
barn under 2014. Totalt fälldes 249 personer 
för sexbrott mot barn. Påfallande ofta rappor-
teras om bildbevis i gärningsmannens dato-
rer och mobiltelefoner, vilket säkrat en fäl-
lande dom. 

Sexbrottens karaktär är annars sådana att 
det sällan finns vittnen eller annan teknisk 
bevisning att styrka ett åtal med. Det gör att 
polis och åklagare ogärna går till domstol om 
bevisningen inte är närmast odiskutabel. n

rar att utsättas för sexövergrepp inn-
an de gått ut gymnasiet, varav 6 300 
riskerar att utsättas för penetrerande 

övergrepp.
Jämfört med elever som inte har erfaren-

het av sexuella övergrepp, bor utsatta ele ver 
i mindre utsträckning med bägge sina föräld-
rar, enligt enkätundersökningen. De upp-
ger också en svagare familjeekonomi. Bland 
pojkar med invandrarbakgrund var ande-
len utsatta något högre än bland pojkar med 
svenskfödda föräldrar. 

De utsatta barnen kommer till förskolor och 
skolor med trauman som påverkar både skol-
gång och hälsa. Samtidigt är övergreppen till 
stora delar dolda för vuxenvärlden och bara 
en bråkdel når dem som arbetar med barnen, 
såsom lärare, skolsköterskor och kuratorer.

Forskning visar att de flesta berättar för nå-
gon om övergreppen, men oftast bara till en 
jämnårig kamrat. De som är värst utsatta ten-
derar att behålla hemligheten för sig själva. 

– Mindre än 10 procent av sexbrotten mot 
barn kommer till myndigheternas känne-
dom, säger Carl Göran Svedin. 

Enligt forskarna kan mörkertalet alltså 
skattas till minst 90 procent, vilket ger ett 
förskräckande perspektiv. Antalet anmälda 
sexbrott mot barn under 15 år var 6 790 under 
2014, enligt statistik från Brå. Det inbegriper 
våldtäkt, sexuella övergrepp, utnyttjande och 
ofredande. Givet antagandet om att enbart en 
tiondel av brotten anmäls, skulle det innebä-
ra 67 000 misstänkta sexbrott under ett år. 

Professor Carl Göran Svedin tog 1995 initi-
ativ till specialmottagningen BUP Elefanten i 
Linköping för traumatiserade barn. Han står 
även bakom det nationella kunskapscentrum, 
kallat Barnafrid, som i juni 2014 fick regering-
ens uppdrag att samla och sprida kunskap om 
våld och andra övergrepp mot barn. 

Han berättar att det fortfarande är få barn 
i landet som får behandling för trauma, jäm-
fört med antalet anmälningar om våld och 
sexuella övergrepp enligt brottsstatistiken. 

– Utsatta barn som grupp mår signifikant 
sämre än andra barn. Det kan vara olika mel-
lan individer, men generellt sett drabbas ut-
satta barn av skadliga effekter, säger Carl Gö-
ran Svedin.

– Vi har ett bristfälligt omhändertagande. 

Det är ofta rätt torftigt inom barnpsykiatrin. 
Man måste ta reda på vad symtom uppstår av, 
inte bara ge piller, vilket är snabbast och billi-
gast. Det som genererar traumatiska känslor 
finns kvar, säger han.

Utsatthet för våld eller sexuella övergrepp 
medför i vuxen ålder 2–4 gånger så hög risk 
för psykisk ohälsa. Det framkommer i en rap-
port från Socialstyrelsen från 2015: 

”I vuxen ålder var ångest, posttraumatisk 
stress, självskadebeteende, självmordsförsök, 
riskbruk av alkohol och kriminalitet tydligt 

överrepresenterat bland både män och kvin-
nor som varit utsatta under uppväxten. Dess-
utom var depression överrepresenterat hos 
utsatta kvinnor men inte hos män”, enligt rap-
porten Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa 
i vuxen ålder. 

Maria Schillaci anser att det behövs en mer ge-
digen kunskap om trauma och sexuella över-
grepp inom elevhälsan och socialtjänsten. 
Barnens utveckling och hjärnans utveckling 
påverkas negativt av trauma. 

– Vi söker enkla svar på svåra livssituatio-
ner och riktar in oss på symtombeskrivning-
ar. Barnen möter ett stuprörstänkande där 
helhetssynen har gått förlorad: Har du kon-
centrationssvårigheter, vänd dig hit. Har du 
ont i magen, vänd dig dit, säger hon. 

Hon anser att den som möter ett barn som 
mår dåligt inte får utesluta att det skulle kun-
na finnas våld eller sexuella övergrepp i bak-
grunden. I stället för att fastna i enskilda sym-
tom gäller det att tänka brett.

– Ett barn som utsätts för våld eller sexuel-
la övergrepp lever under en stark stress. Till 
skillnad från andra barn, som kan utvecklas 
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i nästa nummer:

Personalen vågar inte 
fråga barn om övergrepp
� Sexövergrepp är så tabu att vuxna får 
tunghäfta. ”Vi måste våga fråga”, säger 
experterna på Maria Ungdom.

FLICKOR POJKAR

Antal �ickor 
i årskullen:

50 000

Utsatta för någon form 
av sexövergrepp

Antal pojkar
i årskullen:

56 00029 %29 %

9 %9 %
10 %10 %

3 %3 %

… varav penetrerande 
övergrepp

Var tredje flicka och var tionde pojke drabbas
n Andel som någon gång utsatts för sexövergrepp under uppväxten,  
per årskull skolelever, baserat på svaren från 6 000 gymnasieelever*

*Källa: Elevenkäten Det gäller en 
av fem (Stiftelsen Allmänna Barn-
huset 2015), där nära 6 000  
gymnasieelever svarade. Den är 
gjord av universiteten i Linköping 

och Lund i samarbete med SCB. 
Så beräknade vi antalet barn 

som någon gång har eller kommer 
att utsättas för sexövergrepp 
under uppväxten per årskull 

skolelever i genomsnitt: Enkätens 
procentuella utfall per kön gånger 
verkligt antal flickor och pojkar 
per årskull skolelever. En årskull 
utgörs av 106 000 elever.

Därför 
tiger de 
drabbade 
barnen
Rädslan för att inte bli trodd är en 
vanlig orsak till att barn tiger. Till 
skillnad från annat våld, som ofta är 
ljudligt och utagerande, är sexu-
ellt våld vanligen något som sker 
undanskymt. 
I regel sker övergrepp utan vittnen och 
tekniska bevis saknas. Utan vittnen vet 
barnet att det riskerar att ingen tror på 
berättelsen. 

Små barn kan dessutom ha svårt att 
sätta ord på det inträffade eller ens för-
stå vad som har hänt. I vägen finns ofta 
känslor av skam och skuld.

”Ett barn testar ofta först, för att un-
dersöka om den som lyssnar faktiskt vill 
höra vad man har att berätta. Till exem-
pel kan barnet säga att ’morfar är dum 
mot mig’. Som vuxen är det då lätt att ge-
nast säga emot, ”nej men han som tycker 
så mycket om dig, han är väl inte dum”, 
skriver barnpsykiatrikern Christina Ci-
tron i BO:s rapport Signaler. 

Ninni Carlsson, universitetslektor i 
socialt arbete vid Göteborgs universitet 
skriver: 

”Vuxna som vill stödja känner äckel, 
vrede och vanmakt precis som barnet. 
Och när vuxna saknar kunskaper och 
upplever smärta inför att ta itu med sex-
uella övergrepp får barn inte hjälp.”

Det är vanligt att barn vittnar om att de 
känt sig delaktiga i övergreppen, även 
om de inte tagit initiativet eller ens kun-
nat förhindra händelsen. 

Utsatta pojkar, som höjdhopparen Pat-
rik Sjöberg vittnade om i sin uppmärk-
sammade bok Det du inte såg, kan låta bli 
att berätta för att andra inte ska tro att de 
var med på det som hände dem.    

– Förövare gör bar-
net till förtrogen och 
får omgivningen att 
känna sig trygg. Sedan 
kan de utsätta barnet, 
säger Cecilia Kjellgren, 
som forskar i ämnet 
vid Linnéuniversitetet 
i Växjö.

Hon betonar att den 
som har ett sexuellt in-
tresse för barn ofta kan 
uppträda fullt normalt. 
De bevarar sin hemlig-
het och får stöd av likasinnade i slutna 
forum.

– Genom förvrängningar har de över-
vunnit sina egna motstånd och hittar stöd 
för att fortsätta. Även i rätten ser man ex-
empel på hur händelser beskrivs som att 
den vuxne drabbats av barn som tagit ini-
tiativet, berättar Cecilia Kjellgren.

Ett utsatt barn uppfattar snabbt vuxen-
världens signaler om det går att anförtro 
sig. Signalerna från barn som mår dåligt 
kan vara olika och svåra att tolka. Men 
när ett övergrepp till slut uppdagas bru-
kar det visa sig att signaler funnits där 
för den som har kunskap och vågar tän-
ka tanken. n

Cecilia Kjellgren, 
forskare, 
Linnéuniversi-
tetet i Växjö 
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”Utsatta barn som grupp 
mår signifikant sämre än 
andra barn”, säger 
professor Carl Göran 
Svedin vid Linköpings 
universitet.

Maria Schillaci, psykolog och 
rådgivare på Rädda Barnen.

” Vi måste sluta 
blunda. Jag har  
nyligen träffat på 
fall där barn utsatts 
under många år, där 
orosanmälningar 
har lagts ner.”

maria schillaci, rädda Barnen

Slutligen dömdes männen i hovrätten till 
fängelse för grova sexuella övergrepp och 
utnyttjande för sexuell posering. 

– Internet har öppnat en helt ny arena 
för pedofiler. I föräldraskapet i dag bör det 
ingå att dela nätet med sitt barn och prata 
om vad som kan hända, säger Maria Schil-
laci, psykolog och rådgivare på Rädda Bar-
nen. De har tagit fram skriften #Nätsmart 
som syftar till att skydda barn mot över-
grepp via nätet.

En av flickorna utsattes för grova över-
grepp under två års tid av männen från 
Visby och Stockholm. En socialsekretera-
re vittnar om att flickan skäms över att ha 
blivit lurad och har inte gått i skolan under 
en hel termin. 

Hon beskriver att flickan gett uttryck för 
att inte vilja leva längre. n

Pedofiler utnyttjar 
internet för att kon-
takta barn.

Sexbrott mot barn via internet ökar.  
Dagens Samhälle har hittat 70 fall där 
pedofiler manipulerat barn och unga 
via internet. Det motsvarar mer än vart 
tionde av alla omskrivna fall av sexuella 
övergrepp mot minderåriga. 
I fem av fallen handlar det om förövare som 
har begått övergrepp mot 50 till 70 barn var-
dera. Brotten berör hela registret från utnytt-
jande för sexuell posering till fysiska möten 
med våldtäkt av barn. 

Internetkontakter är en inkörsport till ut-
nyttjande av barn för sexuell posering. Anta-
let anmälningar har mer än fördubblats från 
640 till över 1 500 mellan åren 2013 och 2014. 

Barnen tror att de har kontakt med en 
jämnårig kamrat, men det kan lika gärna 

vara vuxna män som trålar på sociala forum.
”Du får inte läsa min mejl”, sa en 10-årig 

flicka till sin mamma, berättar Gotlands Al-
lehanda. Hon upptäckte att dottern skickat 
bilder på sitt underliv till en person vars pro-
filbild föreställde en koalabjörn. 

Bakom koalan fanns en 30-årig fritidsleda-
re på en skola i Visby. Tillsammans med en 
50-årig stockholmare, med familj och chefs-
befattning, manipulerade han barn att klä av 
sig och utföra avancerade sexuella handling-
ar på sig själva framför webbkamera, bland 
annat att penetrera sig själva med föremål. 

Männen byggde först upp förtroende och 
tillit hos barnen, som trodde att de hade kon-
takt med killar i 14-årsåldern. Från början rätt 
oskyldiga meddelanden trappades upp till 
krav och hot. 

Männen använde sig av flera alias för att 
sätta press på flickorna och delade bilderna 
sinsemellan. Eftersom flickorna kände sig 
delaktiga var det ingen av dem som vågat be-
rätta för sina föräldrar och be om hjälp. 

” I föräldra skapet i 
dag bör det ingå att 
dela nätet med sitt 
barn och prata om vad 
som kan hända.”
maria schillaci, rädda Barnen

” Mindre än 10  
procent av sexbrotten 
mot barn kommer  
till myndigheternas  
kännedom.”
carl göran svedin, professor i barn- och  
ungdomspsykiatri, linköping

Offentliga miljöer: ett övergrepp i veckan uppdagas
n dagens samhälle har gått igenom 3 000 
svenska tidningsartiklar under 2014 och förs-
ta kvartalet 2015 (15 månader) om sexuella 
övergrepp mot barn. vi ville veta hur vanligt 
det är att pedofiler agerar i skydd av 
förtroende positioner. 

officiell statistik visar inte var brotten be-

gåtts, som till exempel på förskola eller skola. 
Av 540 fall som omtalats i media under perio-
den misstänks 70 ha skett i sådana offentliga 
miljöer. i genomsnitt ett per vecka.

den första artikeln i denna granskning 
handlade om sexbrott i offentliga miljöer och 
publicerades i nummer 2/2016.

Anmälningar om utnyttjande på nätet fördubblades


