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Jag skulle ljuga om jag sa att det aldrig känns tungt att arbeta mot sexuell 
exploatering av barn. När vi ser hur mängden övergreppsmaterial på nätet 
ökar explosionsartat kan det kännas oöverstigligt. Men oftast känns arbetet 
väldigt hoppfullt. Vi ser att ECPATs lokala och globala samarbeten, ny teknik 

och ett vässat förebyggande arbete gör skillnad för barn - varje dag.

Den kunskap som ECPAT har om sexuell exploatering av barn är unik. Kunskapen kommer 
framför allt från ECPAT Hotline - dit människor anmäler övergrepp som de ser på nätet 
eller utanför - men också från barn och unga. Deras röster behövs för att vårt arbete ska bli 
relevant och effektivt.

Den kunskap vi får använder vi direkt i vårt förebyggande arbete. Ett exempel är att vi 
tidigt såg att förövares beteende på nätet förändrades, från grooming till snabba hot. Det är 
livsviktig kunskap för att kunna förebygga övergrepp. 

Med kunskapen som grund kan vi också ta fram och sprida rapporter om aktuella ämnen. 
I år har vi bland annat pratat om att och varför det har blivit vanligare att barn tar och 
skickar avklädda bilder på sig själva. Vi har också lyft frågan om att en förövare kan vara 
vem som helst, även en kvinna, efter att vi sett fler kvinnor i övergreppsmaterial.

Ibland leder kunskapen vi får till att vi ser ett helt nytt behov i samhället. Det är bakgrunden 
till att vi har startat ett unikt projekt där barn och unga ska kunna få rådgivning och 
praktisk hjälp med nedtagning av kränkande bilder som har spridits på nätet. Från tidigare 
forskning vet vi att den här gruppen är i behov av stödinsatser, men att samhället ofta sviker. 
Liknande projekt har gjorts internationellt men aldrig tidigare i Sverige.  

Tack alla som på olika sätt stöttar ECPATs arbete – ni är med och gör stor skillnad för barn. 
Nästa år ökar vi takten ytterligare. Vi behöver bli ännu fler som förstår att våra barn växer 
upp med risker på nätet, risker som kan förebyggas genom tydlig lagstiftning, kunskap, ny 
teknik och genom att se barn och unga som experter på sin egen situation.

En av de absolut viktigaste faktorerna för att vi ska kunna nå vår vision om en värld fri från 
sexuell exploatering av barn är den tekniska utvecklingen. Jag vill därför rikta en särskild 
uppmaning till er som jobbar inom IT- och teknikbranschen: var med oss och förändra 
världen för barn som utsatts för sexuell exploatering!

Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige 
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Barnkonventionen är grunden för allt vi gör

• Det handlar särskilt om artikel 12, som säger att barn ska 
ha rätt till delaktighet i sina egna liv. 

• Några artiklar tar specifikt upp rätten att skyddas mot 
sexuell exploatering. I artikel 34 sägs att inget barn ska 
utsättas för sexuella övergrepp eller sexuell exploatering. 
Artikel 35 handlar om barnets rätt att skyddas från 
människohandel.

Det här 
är ECPAT

Vår vision och mål
Vår vision är en värld utan sexuell exploatering 
av barn. Våra långsiktiga mål är:  

• Barn, föräldrar och professionella har den kunskap som 
krävs för att motverka sexuell exploatering av barn. 

• Barn har fullgott skydd i svensk lagstiftning mot sexuell 
exploatering.

• Barn i utsatta situationer ges möjlighet att berätta om sina 
erfarenheter om sexuell exploatering.

• Barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på nätet. 
• Barn som exploateras sexuellt ska identifieras och 

upptäckas. 
• Privat sektor bidrar till att stärka barns rätt till skydd mot 

sexuell exploatering. 
• Sexuella övergrepp mot barn ska förebyggas genom att 

förövare upptäcks samt genom att förövare och potentiella 
förövare söker och får adekvat hjälp.

Vårt strategiska arbetssätt 
• Vi driver ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan 

anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.
• Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att 

barn och unga inte utsätts.
• Vi påverkar beslutsfattare för att stärka barns rätt till skydd 

mot sexuell exploatering i lagstiftningen.
• Vi samarbetar med företag och branscher vars tjänster och 

produkter kan missbrukas i syfte att exploatera barn.

Vårt uppdrag:

BARNS RÄTT
ECPAT är en barnrättsorganisation. 
Vår uppdragsgivare är varje enskilt barn 
och vårt uppdrag är att se till att barn 
inte utsätts för sexuell exploatering. 

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot 
sexuell exploatering av barn. ECPAT Hotline är vår anmälnings-
sida dit människor anonymt kan tipsa om misstänkt sexuell 
exploatering av barn. Med hjälp av tipsen kan vi skicka under-
lag till polisen så att de kan starta en brottsutredning. ECPAT 
Hotline tar också ner kränkande bilder och filmer på barn från 
nätet. En annan viktig del av ECPATs verksamhet är förebyg-
gande, där vi sprider kunskap till barn, ungdomar och föräldrar. 
Vi arbetar även med opinionsbildning och påverkansarbete 
mot beslutsfattare. Allt detta gör vi i samarbete med myndig-
heter, företag och andra organisationer i Sverige och globalt.

VÅR FINANSIERING  
Vår verksamhet finansieras av offentliga bidrag och 
gåvor från företag och privatpersoner. 
Läs mer från sidan 28.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll. Vi är även medlem i Giva Sverige, branschor-
ganisationen för tryggt givande.

17% till insamlingskostnader 
och administration

83% direkt till arbetet mot 
sexuell exploatering av barn

Hit gick 
pengarna2019

Vad är sexuell exploatering av barn? 
Sexuell exploatering av barn är alla former av utnyttjande av barn 
för sexuella ändamål.  Det kan handla om sexuella övergrepp, 
dokumenterade sexuella övergrepp, utnyttjande genom köp av 
sexuell handling, människohandel, live-streamade övergrepp över 
nätet eller att barn får lättklädda bilder eller filmer spridda utan 
samtycke. Sexuell exploatering sker överallt - i och utanför Sverige - 
offline och online.
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Åklagarens viktiga roll. 
Vilken åklagare som driver ett ärende spelar en viktig roll för hur internetrelaterade 
sexualbrott mot barn utreds. Det visar vår rapport. Läs mer på sidan 15.
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berättelse
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ECPAT i Sverige och världen
ECPAT grundades 1990 i Thailand efter att sexuell exploatering av barn hade blivit ett uppmärksammat problem där. 
Idag är ECPAT ett nätverk med 113 organisationer i 98 länder. ECPAT Sverige är sedan 1996 självständig medlem i 
ECPAT International. Vi arbetar mot en global brottslighet och ingår i globala nätverk, men vi fokuserar på brott som 
begås i eller har koppling till Sverige. Med ett litet kansli på 13 personer är vi på ECPAT Sverige ändå ett av de största 
ECPAT-kanslierna i världen.

Agenda 2030 och de globala målen 
I flera av FN:s globala mål till 2030 ingår att förebygga och stoppa våld och 
exploatering av barn. 

5.2 Avskaffa alla former av våld mot 
alla kvinnor och flickor i det offentliga 
och privata rummet, inklusive  
människohandel, sexuellt utnyttjande och 
andra typer av exploatering.

MÅL 5: 
Jämställdhet 

MÅL 8:  

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 
8.7 Vidta omedelbara och effektiva  
åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, 
modernt slaveri och människohandel  
och säkra att de värsta formerna av 
barnarbete, inklusive rekrytering och 
användning av barnsoldater, förbjuds och 
upphör. Avskaffa alla former av barnarbete 
senast 2025.

MÅL 16: 

Fredliga och inkluderande 
samhällen
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, 
människohandel och alla former av våld 
eller tortyr mot barn.

Om egenproducerade bilder i årets Hotlinerapport.
Allt oftare handlar tipsen vi får in om bilder och filmer som barn har tagit på sig själva. 
Årets Hotlinerapport handlar därför om egenproducerat material. Läs mer på sidan 11.

Bra samtal med ungdomar och föräldrar på Järvaveckan.

Vi får besök av vår samarbetspartner i Kambodja, APLE.

Vi skickar in vår rapport inför att Sverige ska granskas i 
UPR-processen i FN i januari 2020.

Barnets röst om exploatering.
Vi får besked om stöd från Arvsfonden för ett unikt projekt där barn och unga ska 
kunna få rådgivning och hjälp med nedtagning av kränkande bilder och filmer som 
har spridits på nätet. Läs mer på sidan 13.

Datalagring och andra bra besked. 
Vårt påverkansarbete har bidragit till flera konkreta lagändringar under året, som en ny 
lagstiftning kring datalagring och att minimistraffet skärps för köp av sexuell handling 
av barn. Läs mer på sidan 18.

ECPAT Hotline utbildar på polisens granskningsutbildning.

Vi genomför utbildning på svenska ambassader i flera länder 
där det är vanligt med sexuell exploatering av barn inom turism.

Vilken han är det?
Det är vår skyldighet att agera om vi tror att det finns barn som utsätts för sexuella 
övergrepp och som samhället inte upptäcker. Därför tog vi fram en rapport om 
kvinnliga förövare. Läs mer på sidan 14.

Barnkonventionen 30 år!

Vi delar kunskap om hur vuxna kan skydda barn på nätet i en 
kampanj på Giving Tuesday.

Vi ber om hjälp med att ta ner fler bilder i julkampanjen.
Årets julkampanj handlade om hur ny teknik gör att vi kan ta ner mycket 
mer övergreppsmaterial från nätet och därmed bidra till ett minskat lidande 
för barn. Läs mer på sidan 10 och 26.
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Den snabba ökningen av mängden dokumenterade sexuella övergrepp 
som vi har sett de senaste åren fortsatte under 2019. Samtidigt gör 
ny teknik att vi kan ta ner många fler övergreppsbilder och filmer från 
nätet, och därmed bidra till ett minskat lidande för utsatta barn. Arbetet 

i ECPAT Hotline ger oss unik kunskap, kunskap som vi under året bland annat har 
omsatt till en viktig rapport om barns egenproducerade material.

Arbetet i ECPAT Hotline
Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet är allvarliga 
brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Ofta är de negativa konsekvenserna 
livslånga. Samtidigt ser vi allt mer övergreppsbilder och filmer. Det är viktigt att komma 
ihåg att det handlar om mycket mer än ”bara bilder” - bakom varje bild finns ett barn.

ECPAT Hotline
Allt mer övergreppsmaterial på nätet – 
och mer egenproducerat

Till ECPAT Hotline kan allmänheten anonymt tipsa om alla former av 
sexuell exploatering av barn. Syftet är att hitta de barn som utsatts för 
övergrepp och se till att de får hjälp. Ett annat viktigt syfte är att ta ner 
övergreppsmaterialet från nätet. Så länge bilderna eller filmerna finns 
kvar och sprids fortsätter övergreppet. Dag efter dag. Därför är det 
viktigt att vi bidrar till att bilderna och filmerna tas ned.  

Tipsen vi får in till Hotline kan vara en bild eller film. Det kan också 
handla om människohandel med barn för sexuella ändamål eller en 
misstanke om att en svensk person har begått övergrepp mot barn i 
Sverige eller under en resa utomlands. Under 2019 fick vi in 4 099 tips 
varav 1 288 relevanta (31,4%). De icke-relevanta tipsen bestod främst 
av tips på laglig vuxenpornografi, eller tips där den misstänkta bilden/
filmen redan var nedtagen.

De tips som berör brott i Sverige, eller involverar barn eller förövare i 
Sverige, skickas direkt till svensk polis. Andra tips, som exempelvis rör 
övergreppsmaterial på en server i ett annat land, hanteras via INHOPE, 
vilket är en paraplyorganisation för hotlines runt om i världen. INHOPE 
ser till att tipset hamnar hos rätt person i rätt land, men också att det  
kommer till Interpol. På sidan 10 kan du se hur vi jobbar i ECPAT 
Hotline.

2019

fick Hotline in

4099
tips varav 1288 relevanta

Den amerikanska organisationen NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, 
som tar emot tips på sexuell exploatering av barn från bland annat de största globala sociala 
medieplattformarna i världen, rapporterade en ökning från 10 miljoner tips 2017 till över 18 
miljoner tips 2018. De 18 miljoner tipsen innehöll i sin tur 45 miljoner bilder eller filmer med 
dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Den snabba ökningen fortsatte under 2019. 

Arachnid - ny teknik ger nya möjligheter
Att vi tar emot tips är viktigt och kan leda till att barn tas ut ur pågående övergrepp, men det 
förutsätter att någon anmäler till oss. Den stora mängden dokumenterade sexuella övergrepp 
som finns på nätet kräver också att vi aktivt söker efter bilder och filmer. Därför ingår 
ECPAT Hotline sedan 2018 i det kanadensiska projektet Arachnid. 

Arachnid är en plattform och webbcrawler som hittar övergreppsmaterial på nätet och hjälper 
till att ta bort det. Den nya tekniken har gjort det möjligt att ta ner mycket större mängder bilder 
och filmer och därmed minska lidandet för det barn som har utsatts. Totalt har över 4,6 miljoner 
bilder och filmer tagits bort tack vare Arachnid, och takten på nedtagningarna ökar snabbt. 

Under 2019 medförde arbetet som ECPAT Sverige gjorde i Arachnid att 140 923 bilder/filmer 
kunde tas ned från internet. De bedömningar av bilderna som ECPAT gjorde under året finns 
kvar i databasen vilket innebär att de fortsätter att tas ned framöver om de laddas upp på nytt.

En global brottslighet kräver globala lösningar
Sexuell exploatering av barn är ett problem som inte går att lösa nationellt, därför arbetar vi 
även på internationell nivå. Dels genom Arachnid och INHOPE, dels genom att till exempel 
bidra med expertis till EU-kommissionens arbete. ECPAT Hotline arbetar nära andra 
nordiska hotlines och vi lär oss hela tiden från de som ligger längst fram. 

ECPAT Sverige stödjer också arbetet med att bygga upp hotlines i länder som saknar en egen 
hotline. Under 2019 har vi stöttat en hotline i Tyskland i processen med att börja arbeta i 
Arachnid och vi har hjälpt till med uppbyggnaden av hotlines i Kambodja och Filippinerna. 
Läs mer om våra internationella samarbeten på sidan 21.

Fler bilder kan tas ner tack vare era julgåvor!

Ny teknik innebär ett enormt steg framåt i arbetet mot dokumenterade sexuella 
övergrepp på barn, men det krävs fortfarande att enskilda analytiker manuellt 
granskar varje bild och bedömer den som olaglig innan den kan tas ner. Det gör att det 
finns en enorm mängd bilder och filmer på övergrepp som väntar på granskning. 

Vi arbetar hårt och det ger resultat, men vi vill kunna göra ännu mer! I årets 
julkampanj bad vi därför allmänheten om hjälp med att ta ner fler övergreppsbilder 
från nätet. Tack vare generösa bidrag från företag och privatpersoner kommer vi 
kunna ta ner fler bilder och stoppa många övergrepp. Ett särskilt tack också till 
Bloomy Ideas, Ikano Bank och Forex för hjälp med kampanjen!

”Spridningen av övergreppsmaterial innebär att 
övergreppen aldrig får ett slut. Därför arbetar vi i 
globala nätverk för att stoppa spridningen.” 
Thomas Andersson, senior rådgivare och hotlineanalytiker, ECPAT 

140 923
bilder/filmer kunde tas ner  
2019 tack vare  ECPAT 
Sveriges arbete i Arachnid 
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För barn och unga är livet på nätet en naturlig del av vardagen. Här finns spel, musik, medier, 
vänner och relationer. Så gott som alla barn spenderar egen tid med mobil och dator, och i de 
flesta fall händer inget allvarligt. Men - precis som i livet utanför nätet – förekommer övergrepp, 
hot och trakasserier.   
 
Allt oftare handlar tipsen vi får in till ECPAT Hotline om bilder och filmer som barn och 
unga har tagit på sig själva. Det kan vara bilder som är tagna helt frivilligt, men det kan 
också vara bilder som är tagna i en hot- och utpressningssituation. Att unga tar och skickar 
bilder på sig själva behöver inte innebära något negativt. Men vi ser mer och mer av så kallat 
egenproducerat material som sprids utan barnets samtycke och även publiceras på sidor där 
det finns förövare.  
 
Kunskapen vi fått genom arbetet i Hotline gjorde att vi valde att helt viga årets Hotline- 
rapport till egenproducerat material. Vi sammanställde den kunskap som finns i ämnet och 
gjorde en analys av 300 bilder och filmer. För att förstå mer om varför barn tar och skickar 
sexualiserade bilder och vilka strategier de har på nätet, samtalade vi också med barn och 
unga 12-17 år. Denna kunskap är avgörande för att vi ska kunna förebygga att barn utsätts 
för sexuell exploatering. I samtalen framkom bland annat att egenproducerat material kan 
vara positivt för självförtroendet eller i relationer. Särskilt i distansförhållanden ansågs det 
vara en viktig faktor för att kunna upprätthålla en intim relation. 

”Tillfredsställande, till personen man skickar till men kanske även till sig själv”. 
Flicka, gymnasiet.

Allt egenproducerat material framställs dock inte frivilligt utan barn kan hotas och  
utpressas till att ta bilder på sig själva. Hotet kan utföras av någon som barnet känner eller av 
en person som hen enbart träffat på nätet. Även en bild som tagits frivilligt kan få negativa  
konsekvenser om den sprids utan samtycke och bortom kontroll. Förutom att kränka barnet 
kan den användas som utpressning till fler bilder, eller hamna på sidor där förövare finns. 
Det går inte att helt försäkra sig om att en bild som spridits på nätet är borttagen för alltid, 
något som gör att kränkningen aldrig får ett självklart avslut.  

”Det är ju väldigt svårt att kontrollera, och det är väl grunden till problemet”.  
Pojke, gymnasiet.  

Så jobbar vi 
i ECPAT Hotline

ECPAT arbetar sedan 2018 även i Arachnid, en webbcrawler och plattform som kan hitta och ta 
ned övergreppsmaterial på nätet. Arachnid är det hittills mest effektiva verktyget för att ta ned 

övergreppsmaterial från internet. Läs mer på sidan 9.

Vi skickar vidare 
till svensk polis

Vi skickar till Interpol och 
hotline i rätt land, via paraply- 

organisationen INHOPE

Vi skickar till svensk polis/
sajtägaren för nedtagning av 

bilden/filmen

Tipset handlar om 
människohandel, 

grooming eller 
resande förövare 

Bilden/filmen ligger på 
en server i Sverige 

Bilden/filmen ligger på 
en server i annat land

Tipset består av 
dokumenterade 

sexuella övergrepp 
på barn

Tips från 
allmänheten

Tips från hotlines 
i andra länder

ECPAT Hotline-rapport 2019
”Man kan bli utpressad även om 
det kändes okej från början”
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Under 2019 beviljades vi stöd från Arvsfonden för ett unikt 
projekt där barn som har utsatts för sexuell exploatering 
ska kunna få rådgivning och hjälp med nedtagning av 
kränkande bilder och filmer som har spridits på nätet. 

Liknande projekt har gjorts internationellt, men aldrig i Sverige. 
Barns och ungas delaktighet är en viktig del av projektet.

Som vi har beskrivit i förra avsnittet har det blivit vanligare att barn och unga 
tar och skickar avklädda filmer och bilder på sig själva. Om bilderna sprids 
utan samtycke kan det drabbade barnet må dåligt, inte bara i stunden utan 
under lång tid. Forskning visar att barn kan oroa sig även om bilden aldrig 
spridits, och än värre om spridningen är ett faktum. Det förekommer också att 
förövare genom hot och utpressning tvingar barn att ta bilder på sig själva.

Genom projektet ”Barnets röst om sexuell exploatering”, som finansieras med 
stöd av Arvsfonden, vill vi minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och 
filmer spridits på nätet utom deras kontroll. Via en digital kommunikations-
plattform kommer barn att kunna få rådgivning och information om sexuell 
exploatering och om hur kränkande material kan tas ner. Drabbade barn ska 
även kunna få praktisk hjälp av oss med nedtagning av bilder och filmer.

Som namnet säger är barnets egen röst en viktig del av projektet. Att barn själva ska delta i processer 
som rör dem är en grundläggande rättighet i barnkonventionen och kommer leda till att den platt- 
form vi tar fram är anpassad för barn och det barn vill veta och behöver. Barn och unga kommer att 
vara delaktiga i alla delar av projektet. Deras röster behövs för att arbetet ska bli effektivt. 

Projektet är treårigt och drivs i samverkan med vår ECPAT Hotline, Nationella operativa 
avdelningen hos polisen och Sveriges främsta forskare på området. Sedan vi drog igång i 
september har vi också startat ett samarbete med nordiska hotlines och barnrättsorganisa-
tioner för att lära oss av varandra, samarbeta över landsgränserna och i förlängningen kunna 
sprida verktyget till fler länder. Vi har bland annat besökt Rädda barnen i Köpenhamn, vilka 
har en tipslinje för barn vars egenproducerade bilder och filmer spridits på nätet. 

Viktigt projekt ska hjälpa 
barn med nedtagning av 
kränkande bilder 

Du måste ingenting! 
Vid arbetet med årets Hotlinerapport framkom ett tydligt 
behov av mer kunskap, både hos barn och vuxna. Även 
om många unga har strategier för att surfa säkert – som 
att blocka eller ta hjälp av en kompis eller vuxen om 
något händer – så är det långt ifrån alla som har tillgång 
till rätt verktyg. Samtidigt behöver vuxna ha förståelse 
för att barn lever en stor del av sina liv på nätet. Det 
kräver kunskaper om hur vi skyddar våra barn på nätet 
och hur vi bäst agerar när och om något händer. 

Här är några tips till unga respektive 
föräldrar från vår rapport:

Tjatar någon om nudes? Eller hotar? Du måste 
ingenting! 

• Är det svårt att säga emot? Blocka!
• Det är aldrig ditt fel om något dåligt händer.
• Berätta för någon du litar på. Gärna en vuxen.
• Att hota och sprida nudes är ett brott. Anmäl!
• Sprid inte andras bilder!

När en ung persons nakenbild har hamnat fel, 
så stöttar du som förälder:

• Skuldbelägg inte – det är ALDRIG barnets fel.
• Prata på barnets villkor och lyssna till punkt.
• Rapportera innehållet så att det kan tas ned.
• Polisanmäl vid misstanke om brott

Bra samtal och snygga 
tattoos på Järva
För att få chansen att möta och samtala med barn och 
föräldrar som vi vanligtvis inte kommer i kontakt med 
deltog vi för första gången på Järvaveckan. Det blev 
bra möten om bilder och annat, och många snygga 
tatueringar. Tillsammans med Handelsbankens kontor 
i Spånga och Kista arrangerade vi även ett seminarium 
som byggde på årets Hotlinerapport.

Rapporten ”Man kan bli utpressad även om det kändes 
okej från början” lanserades i april 2019 och fick stor 
uppmärksamhet i media. 

Under det panelsamtal som hölls i samband med att 
rapporten presenterades lyftes behovet av mer information 
och kunskap – något som vi nu tar vidare bland annat i ett 
helt nytt projekt. Läs mer om det på sidan 13.  

Det här är ett projekt som återigen visar att civilsamhället ligger i 
utvecklingsfronten och snappar upp behov som växer fram i takt med 
samhällsutvecklingen. Jag är glad att vi kan ge stöd till såna här 
projekt. Det är det Arvsfonden är till för.
Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden. 
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Att sprida kunskap om sexuell exploatering av barn är en viktig del av 
vårt arbete. Det handlar både om att vi vill förebygga att barn utsätts 
och om de barn som har drabbats ska få hjälp och stöd. Ibland innebär 
kunskapsspridning att vi först måste ta fram helt ny kunskap. I år tog vi 

till exempel reda på mer om kvinnliga förövare, efter att vi hade sett fler kvinnor i 
övergreppsmaterial på nätet.

Forskningsrapporten “Vilken han är det?” 
De senaste åren har vi noterat fler kvinnliga förövare i ECPAT Hotline. Från några gånger per 
månad ser vi nu kvinnliga förövare i övergreppsmaterial så gott som dagligen. Samtidigt är 
representationen av kvinnliga förövare i brottsstatistiken låg. 

Som barnrättsorganisation är det vår skyldighet att agera om vi tror att det finns barn som 
utsätts för sexuella övergrepp som samhället inte upptäcker. Därför gav vi forskare vid 
Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet, i 
uppdrag att sammanställa den kunskap som finns om barns upplevelser och berättelser av 
att ha varit utsatta av en kvinnlig förövare till en rapport.

I samband med att rapporten släpptes fick vi tillfälle 
att berätta om resultaten i bland annat SVT och 
Sveriges Radio. Vi var också inbjudna för att presentera 
rapporten hos Nationella operativa avdelningen 
hos polisen och de regionala IT-brottscentren. 
Under 2020 kommer vi att presentera rapporten för 
yrkesverksamma på Internationella Brottsofferdagen 
och på konferensen Barnrättsdagarna. 

Att vi lyckas nå ut både brett och till relevanta aktörer 
med vår kunskap är viktigt för att höja medvetenheten 
om att en förövare kan vara vem som helst. Det ökar 
sannolikheten för att övergrepp ska kunna förebyggas, 
och också för att barn ska kunna identifiera det som de 
utsatts för som övergrepp och känna att de kan berätta 
för en vuxen. 

Viktiga resultat från rapporten 

• Rapporten visar att det fortfarande kan vara svårt 
att ta in att kvinnor kan begå sexuella övergrepp  
på barn.   

• Vi vet redan att få barn berättar för någon vuxen 
om sexuella övergrepp. Det kan vara ännu svårare 
att berätta om övergrepp som utförts av en kvinnlig 
förövare. En konsekvens är att det kan ta längre tid 
innan övergrepp upptäcks.  

• Sexuella övergrepp som begås av en kvinna 
kan få lika allvarliga konsekvenser för barnet. 
De kan exempelvis orsaka allvarlig psykisk 
ohälsa, sömnsvårigheter, depression, ångest och 
posttraumatiskt stressyndrom. 

Om åklagarens viktiga roll
Åklagare är en viktig yrkesgrupp för möjligheterna att kunna 
utreda internetrelaterade sexualbrott mot barn och att åtala 
förövare. 2018 gav ECPAT i uppdrag åt forskare vid Göteborgs 
universitet att utreda kunskapsnivån hos Åklagarmyndigheten, 
åklagarkamrarna och de enskilda åklagarna vad gäller 
internetrelaterade sexualbrott mot barn. 

Rapporten ”Vad behöver en åklagare veta", som lanserades i 
februari 2019, visade att vilken åklagare som driver ett ärende 
spelar en avgörande roll för hur internetrelaterade sexualbrott 
mot barn utreds. Utöver grundläggande kunskap hos den 
enskilde åklagaren pekar både studien och aktuella rättsfall på 
att åklagares personliga kvaliteter - som mod och engagemang 
- kan få en helt avgörande roll för fallets utgång. Förutom att 
berätta om rapporten i media så presenterade vi resultaten på 
Internationella Brottsofferdagen.

”Även om majoriteten av övergrepp begås av män så måste vi bredda 
bilden av förövaren. Förövare finns där barn finns och kan vara vem 
som helst – även en kvinna. Varje barn har rätt till likvärdigt stöd och 
bemötande när de far illa, oavsett förövarens kön.”
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige

Tystnad och okunskap är 
förövarens bästa vän

• Kvinnliga förövare kan - precis som manliga förövare 
- ha olika motiv till att begå sexuella övergrepp på 
barn. I det ingår att de kan ha ett sexuellt intresse av 
barn. Kvinnor har inte alltid en manlig medförövare 
utan agerar också på egen hand. 

• Kvinnliga förövare har i många fall lång egen 
erfarenhet av utsatthet vad gäller alla former av våld. 
Detta gäller även manliga förövare, men de kvinnliga 
har dessa erfarenheter i högre utsträckning. 

• Majoriteten av sexuella övergrepp mot barn begås av 
män. Förekomsten i befolkningen av att som barn ha varit 
utsatt av en kvinna varierar mellan undersökningar och 
länder. Vanligtvis ligger den mellan 1,5-4 procent.
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Att skydda barn på nätet handlar inte om att förbjuda hen att vara där. Istället  
måste vi vuxna hjälpa barnet att hantera nätet säkert. Under året har vi i 
många olika sammanhang pratat om hur vuxna kan skydda barn från sexuella 
övergrepp på nätet. 

SÅ HÄR KAN DU SKYDDA BARN PÅ NÄTET:
• Förövare söker sig till platser där barn finns.  

Oavsett om barnet spelar spel, bygger världar, sköter hästar eller kollar videos - 
engagera dig i hens vardag på nätet. 

• Nätet är roligt!  
Testa spelet som ditt barn gillar, fråga hur saker funkar, kolla hens favoritvideos.  
Det är både roligt och en bra ingång till att fundera på och prata om risker.   

• Förbud är inte lösningen. 
Förbud och begränsningar funkar inte. Hjälp istället barnet att hantera nätet säkert  
och prata om vad hen kan göra om något faktiskt händer.   

• Ta snacket – gärna tidigt 
Att börja prata om nätet, spel och appar tidigt gör startsträckan kortare om barnet 
senare har något att berätta. Oroa dig inte för att hen är för liten.  

• Våga prata om svåra saker 
Barn behöver förstå att det finns de som ljuger på nätet. De måste få veta att vuxna  
kan låtsas vara barn, eller använda hot, smicker och mutor för att få barnet att skicka 
bilder och filmer på sig själv. Förklara att det aldrig är barnets fel om det händer! 

DITT BÄSTA RÅD: Stäng av och prata med en vuxen

Det viktigaste rådet du kan ge ett barn som upplever - eller riskerar att uppleva -  
utpressning, hot, tjat eller kränkningar är: Stäng av och prata med en vuxen!

Att prata med 
barn om nätet 
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Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, 
upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. 
Därför arbetar vi med att påverka riksdag och 
regering att stärka barns skydd i lagstiftningen. 

Arbetet har bidragit till flera konkreta lagändringar un-
der 2019, som en ny lagstiftning kring datalagring och 
skärpt minimistraff för brottet köp av sexuell handling 
av barn, som också byter namn.

Datalagring – äntligen ny lagstiftning på plats   
Den 1 oktober fick Sverige en ny lagstiftning kring datalagring. I 
praktiken innebär det att nödvändig information som behövs för 
att kunna utreda många sexualbrott mot barn nu åter kommer att 
bli tillgänglig för polisen. Datalagring behövs för att kunna spåra 
misstänkta gärningspersoner på internet. 

De tidigare bestämmelserna slutade i praktiken tillämpas efter 
ett avgörande i EU-domstolen 2016. Sedan dess har avsaknad 
av lagstiftning gjort att många misstänkta sexualbrott mot barn 
inte har kunnat utredas, vilket ECPAT tidigare uppmärksammat 
under kampanjen #backabarnen.  

Att förebygga, förhindra och utreda sexualbrott mot barn handlar 
inte bara om att hitta förövarna, utan framför allt om att hitta 
de barn som utsätts för sexuella övergrepp. Därför har ECPAT 
arbetat hårt för att datalagring ska återinföras. Det är en livsviktig 
lagstiftning!

Vårt påverkans-
arbete

Skärpt minimistraff för köp av sexuell 
handling av barn 
Från 2020 är böter borta ur straffskalan för brottet köp av sexuell 
handling av barn, som också byter namn till utnyttjande av barn 
genom köp av sexuell handling – en rubricering som enligt oss 
bättre beskriver vad brottet handlar om. Minimistraffet är nu 14 
dagars fängelse. 

Vi vill att minimistraffet skärps ytterligare, till sex månaders fängelse. 
Det är ett straff som bättre speglar brottets allvar och som ger större 
förutsättningar till insatser för att motverka återfall. Regeringen 
har sagt att en utredning ska tillsättas för att se över en sådan 
straffskärpning, något som vi välkomnar och fortsätter att bevaka. 

Andra lagförstärkningar på gång  
Vi har under året lämnat in flera remissvar till utredningar som 
handlar om att stärka skyddet för barn. Ett sådant är förslaget om 
att införa ett nytt brott, kallat barnfridsbrott. Förslaget innebär att 
det skulle bli brottsligt att utsätta ett barn för att bevittna våld mot 
en närstående. I dag kan barn som bevittnar våld i nära relation 
få rätt till brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten, 
men de ses inte som målsägande i rättsprocessen. Det nya brottet 
skulle ge barnet status som målsägande, det vill säga att brottet 
anses riktat mot barnet också. Det gör att barnet får rätt till ett 
målsägandebiträde som företräder hen, för hens talan och kan yrka 
på skadestånd från den misstänkte.

Andra förslag som vi har lämnat synpunkter på handlar om ökat 
skydd mot hedersrelaterad brottslighet, däribland barnäktenskap, 
och ändringar i läroplaner vad gäller sex och samlevnad. Förslagen 
bereds inom regeringskansliet och vi bevakar processen framåt.  

Vi fortsätter arbeta för att barnpornografi-
brottet ska byta namn och flytta
ECPAT har länge arbetat för att barnpornografibrottet borde byta 
namn och flytta från 16 kap brottsbalken, som reglerar brott mot 
allmän ordning, till 6 kap brottsbalken som reglerar sexualbrott. 
Vi menar att brottet hör hemma bland sexualbrotten eftersom det 
handlar om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Det 
är också vad vi vill att brottet ska heta. Det har ingenting med 
pornografi att göra – det är bilder och filmer som skildrar sexuella 
övergrepp på barn, eller som på andra sätt kränker barn sexuellt.

2019 lämnade vi in vårt remissvar till utredningen som tittat på 
bland annat en omplacering av brottet och ett namnbyte. Tyvärr har 
regeringen inte gått vidare med dessa förslag, däremot föreslogs tre 
viktiga steg mot ett förstärkt skydd mot sexuell exploatering av barn:

• Minimstraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i 
sex månader till fängelse i ett år.

• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas 
för barnpornografibrott om hen varit oaktsam till att personen 
som skildrats är under 18 år.

• Preskriptionstiden för våldtäktsbrott och vissa  allvarliga brott 
mot barn tas bort helt. 

Vi kommer fortsätta att driva på för att flytta brottet samt att 
kalla det vad det handlar om: dokumenterade sexuella övergrepp 
mot barn. Det är viktigt för att de barn som utsätts för sexuell 
exploatering ska ha ett fullgott skydd i lagstiftningen och för att 
sätta fokus på att det bakom varje bild och film finns ett barn som 
är ett brottsoffer. 

Placeholder
Tack alla ni som under de här åren har 
stöttat ECPAT i frågan om datalagring 
och bidragit till att 

#backabarnen!
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FN-rapportering - ett effektivt 
påverkansverktyg
Att barns rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga  
rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang 
är tyvärr inte självklart. Därför är det viktigt att vi och andra 
delar av civilsamhället bidrar med vår unika kunskap. 

ECPAT deltar i FN:s processer för övervakning av mänskliga 
rättigheter, både inom processen som FN:s kommitté för barnets 
rättigheter (barnrättskommittén) ansvarar för och inom det som 
kallas Unified Periodic Review (UPR). 

När det gäller rapportering till barnrättskommittén har vi valt att 
delta i en gemensam process med andra barnrättsorganisationer 
för att dra nytta av varandras erfarenheter och expertis. ECPAT 
skriver också en egen rapport eftersom vi har särskild kunskap om 
barn som utsätts för sexuell exploatering. Den slutgiltiga rapporten 
med barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige public-
eras 2023. Rapporten är ett viktigt påverkansredskap för att göra 
situationen för barn bättre.  

Vi har under året också bidragit med en rapport inom ramen  
för UPR, en återkommande granskning av situationen gällande  
mänskliga rättigheter i samtliga medlemsstater i FN. I sin 
summering av inkomna rapporter lyfte FN fram ECPAT Sverige 
utifrån framstegen att barnkonventionen blir svensk lag och 
att barnäktenskap nu inte alls tillåts i Sverige längre. Även vår 
rekommendation att svenska staten bör ta bort böter i straffskalan 
för samtliga sexualbrott mot barn fanns med.

Att barns situation i Sverige förmedlas till FN och andra interna-
tionella organ kan leda till större möjligheter att få till förändringar 
som gör skillnad på riktigt för barn. Det påverkansarbete vi bedriver 
blir mycket mer effektivt när vi får FN och omvärlden att uppmärk-
samma brister i efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. I det 
fortsatta arbetet kommer vi att inkludera barns egna kunskaper och 
erfarenheter tydligare, så att barns röster blir bärande inom de vikti-
ga FN-rapporteringarna.

Barnkonventionen 
är nu lag  
Den 20 november fyllde FN:s konvention om 
barnets rättigheter - eller barnkonventionen som 
den brukar kallas - 30 år och 1 januari 2020 blev 
den svensk lag. Det var på tiden, tycker vi. Att 
barnkonventionen blir lag innebär inte att arbetet 
med att förverkliga barnets rättigheter går i 
mål. Tvärtom är det en början. För våra frågor 
innebär det att barn som utsätts eller riskerar att 
utsättas för sexuell exploatering får ett starkare 
och tydligare skydd.

Att barnkonventionen blir lag är ett förtydligande 
av att domstolar och andra som fattar beslut om 
barn måste ta hänsyn till de rättigheter som varje 
barn har. Barnkonventionen kommer gå före 
föreskrifter och allmänna råd och det kommer 
utvecklas en praxis som ger vägledning om hur 
barnkonventionen ska tolkas och hur barnets 
rättigheter ska tillvaratas i varje enskild situation. 

Redan nu kan vi se hur samhället arbetar 
för att stärka barnets rättigheter genom att 
utbilda personal och ta fram riktlinjer och 
regelverk om hur barn ska göras delaktiga i 
sina egna liv och hur barnets bästa ska kunna 
bedömas i enskilda situationer. Och det görs 
inte bara inom den offentliga sektorn, arbetet 
sträcker sig över alla samhällssektorer som 
idrottsrörelsen och i näringslivet. 

Ett exempel på framgång i vårt arbete är att Barnrätts-
kommittén uppmärksammade brottet ”Utnyttjande av barn 
genom köp av sexuell handling” i sina rekommendationer, 
efter att vi hade lyft det till dem. Detta ledde till att Sveriges 
riksdag under 2019 beslutade att ändra brottsbeteckningen 
och höja minimistraffet från böter till fängelse.

Sexuell exploatering av barn stannar inte inom landsgränser och svenska 
förövare begår övergrepp i andra länder. Genom våra samverkansprojekt 
med expertorganisationer i Filippinerna, Thailand och Kambodja kan vi 
göra ännu mer för att stärka barnets rättigheter. De lokala aktörerna gör ett 

viktigt arbete för att förebygga brottsligheten och hjälpa barn som redan utsatts.

Säg vad du såg!
Tusentals barn utomlands utnyttjas varje år sexuellt av resande förövare. Bara några få döms, 
hur många som kommer undan vet vi inte. Mitt i semesterparadiset kan du bli vittne till sexuell 
exploatering av barn. Visste du att du kan anmäla dessa brott till svensk polis, även om de sker 
utomlands? Och att svenska förövare som begår brott mot barn utomlands kan dömas och 
straffas i Sverige? 

Med projektet ”Säg vad du såg”, som finansieras av Svenska Postkodlotteriet, vill vi minska  
och förebygga förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med resande och turism. 
I projektet samarbetar vi med Childhood, Nationella operativa avdelningen vid Polis- 
myndigheten (Noa), nationella samordningen mot människohandel vid Jämställdhetsmyn-
digheten och Friends International, Child Safe Movement. 

Vi engagerar bland annat svenska myndigheter och företag i utlandet så att fler har kunskap 
om var de kan anmäla om de ser sexuell exploatering av barn. Under 2019 har vi deltagit i flera 
resor för att utbilda bland annat svenska ambassader i länder där det är vanligt med sexuell exp-
loatering av barn inom resande och turism, till exempel Thailand, Kambodja och Filippinerna. 

Internationella projekt 
gör stor skillnad på plats

Ta med dig ditt 
civilkurage på 
nästa resa och 
säg vad du såg: 

www.resekurage.se

”Med våra olika kunskaper, erfarenheter och kontaktnät 
har vi ovärderlig hjälp av varandra i den gemensamma 
kampen mot sexuell exploatering av barn” 
Cathrine Hagström-Hägg, kriminalinspektör och gruppchef för avdelningen internationell 
sexuell exploatering av barn vid Noa.
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Ny Hotline och ökad kunskap i Kambodja 
Tack vare stöd av Postkodlotteriet och Radiohjälpen har vi sedan 2018 ett samarbete med 
expertorganisationer i Filippinerna och Kambodja genom projektet ”Barn är ingen handels-
vara” respektive ”Strengthening the protection of children in Cambodia against online  
sexual exploitation”. I Kambodja samarbetar vi med APLE, Action Pour Les Enfants, och i 
Filippinerna med ECPAT Filippinerna, bland annat med att utveckla deras hotlines. 

Under 2019 har samarbetet lett till att APLE har registrerat en hotline och nu ingår i 
INHOPE, paraplyorganisationen för hotlines runt om i världen. Tack vare Kambodjas nya 
hotline har 15 fall där den misstänkte förövaren var utländsk skickats till Interpol. Vårt 
samarbete har också bidragit till att drygt 100 barn som utsatts för sexuell exploatering 
erbjudits juridiskt stöd före, under och efter rättsprocessen. APLE har även organiserat så att 
utredare, barn och deras familjer har kunnat träffas i en miljö där barnet kan känna sig mer 
bekvämt, och därför lättare kan förbereda sig på rättsprocessen. 

Genom samarbetet bidrar vi även till att öka medvetenheten i landet om barns rättigheter och 
om sexuell exploatering av barn på nätet. Barn och unga, statligt anställda och olika samhälls- 
organisationer har under året deltagit i APLE:s utbildningsinsatser. 50 poliser har fått ökad 
kunskap kring att snabbt ingripa i misstänkta fall utifrån barnens rättigheter och behov.
 

Framgångar i kampen mot live-streaming 
i Filippinerna
En särskild brottstyp som fått fäste på Filippinerna är live-streaming 
av sexuell exploatering av barn. Brottet innebär att en förövare via 
webbkamera från sitt hem – till exempel i Sverige – beställer och re-
gisserar livesända sexuella övergrepp på barn som befinner sig någon 
annanstans. Ofta i just Filippinerna. 

Tack vare vårt samarbete med ECPAT Filippinerna har de under året 
kunnat engagera företag som arbetar med betalningsöverföringar i 
arbetet mot sexuell exploatering av barn. De har också bidragit till att 
en specialstyrka mot människohandel har skapats med befogenhet 
och skyldighet att hantera fall av bland annat övergrepp och exp-
loatering av barn, vilket förväntas göra stor skillnad i kampen mot 
sexuell exploatering av barn.

För att nå målet att etablera en nationell hotline har ECPAT Filippin-
erna byggt upp nödvändiga relationer med relevanta myndigheter. 
Även i Filippinerna har utbildningsinsatser skett under året. ECPAT 
Filippinerna har genomfört utbildningar för över 800 barn, varav 
flera senare blev medlemmar i organisationens ungdomsråd.

Safe migration i norra Thailand
Människor från etniska minoritetsgrupper i Myanmar har under många år korsat gränsen 
till Thailand på flykt från förtryck och svåra ekonomiska förhållanden. Migrantläger längs 
gränsen får nu allt mindre resurser, vilket gör att många tar sig vidare in i Thailand. Barn löper 
då hög risk att exploateras sexuellt. I projektet Safe migration i norra Thailand samarbetar vi 
med Diakonia och lokala organisationer, bland annat ECPAT Thailand, för att stärka barns rätt 
att leva fria från utnyttjande och exploatering. Projektet drivs med stöd av Postkodlotteriet. 

I november 2019 deltog barn till 
migranter i en workshop med stöd 
av ECPAT Thailand, ECPAT Sverige 
och Diakonia. Under skapandet av 
traditionella ljuslyktor fick barnen 
möjlighet att uttrycka förändringar 
de vill se kring uppfyllande av sina 
rättigheter i den utsatta situation de 
befinner sig i. Genom samarbetet 
har samtliga samarbetspartners ut-
vecklat riktlinjer för hur man arbetar 
tryggt med barn.  

“Even if we say that life is very difficult, poverty is 
never an excuse to abuse children to make money”
En kambodjansk flicka om sexuell exploatering av barn



24 TILLSAMMANS MOT SEXUELL EXPLOATERING AV BARN

Samverkan är viktigt för att utbyta erfarenheter, bilda 
en gemensam röst och skapa större möjligheter att 
åstadkomma förändring. Näringslivet är en viktig aktör 
i arbetet för att stoppa sexuell exploatering av barn. 
Företag vars tjänster och produkter kan missbrukas i 
syfte att exploatera barn, har ett särskilt ansvar.

Tillsammans mot sexuell 
exploatering av barn

Vi vill rikta ett tack till de företag som under året varit 
våra vänföretag: Länsförsäkringar, IKANO Bank, Forex 
Bank, Marginalen Bank, Hi3G Access och ICA Banken. 

Tack till Roschier Advokat-
byrå som tillhandhåller 
juridisk rådgivning pro 
bono till oss.

Under året blev ECPAT inbjudna att hålla en heldagsutbildning för IF Metall Volvo 
Verkstadsklubb i Göteborg. Det blev en uppskattad dag med fokus på grooming 
och hur vuxna kan prata med barn om sexuell exploatering på nätet.  

Våra koalitioner
Finanskoalitionen startades för drygt tio år sedan för att bidra till att försvåra och 
förhindra betalningar för övergreppsmaterial och har bland annat framgångsrikt 
stoppat möjligheten att betala för övergreppsmaterial med betalkort. Mycket har 
hänt på tio år och under 2019 beslutades att den ideella föreningen Finanskoali-
tionen mot barnsexhandel avvecklas och att ECPAT Sverige tar över samordnin-
gen för verksamheten. Vi kommer att fortsätta det viktiga arbete som koalitionen 
syftar till och driva koalitionen som ett nätverk utifrån angelägna och konkreta 
frågeställningar. Arbetet i Telekomkoalitionen har intensifierats under året. Del- 
tagarna har fokuserat på att identifiera områden där vi tillsammans kommer att 
kunna göra skillnad inom branschen för att stoppa exploateringen av barn på nätet.
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Handelsbanken - en 
viktig partner
Sedan 2015 har vi ett samarbete med Handels-
banken. Förutom att vara en aktiv deltagare i 
Finanskoalitionen tar banken också ett ansvar 
i sin dagliga verksamhet. Samarbetet syftar 
bland annat till att försvåra och förhindra betaln-
ingar som är kopplade till material som skildrar 
sexuella övergrepp på barn. Under året har vi ut-
bildat flera kontor för att fler anställda ska öka 
sin kunskap om sexuell exploatering av barn. Vi 
har också ordnat ett gemensamt seminarium 
på Järvaveckan tillsammans med kontoren i 
Spånga och Kista, mer om det på sidan 12.

Tack till Postkodlotteriet 
och alla lottköpare 
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges 
största lotterier. Överskottet från försäljningen 
går till ett 50-tal ideella organisationer, varav 
vi är en. Tack vare Postkodlotteriet och deras 
lottköpare får vi ett mycket viktigt bidrag till 
arbetet mot sexuell exploatering av barn. 2019 
delade Postkodlotteriet ut 5 miljoner kronor i 
basstöd till ECPAT Sverige.

Plattformen Civila Sverige 
mot Människohandel 
Plattformen Civila Sverige mot Människohandel samlar 
organisationer och aktörer som verkar inom ramen för 
civilsamhället för att tillsammans arbeta brett mot människohandel. 
ECPAT Sverige sitter med i styrelsen och bidrar till att arbetet har 
ett barnrättsligt perspektiv och att människohandel med barn för 
sexuella ändamål belyses när så behövs.  
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Stor tack till alla våra givare – utan er skulle ECPATs arbete 
med att stoppa sexuell exploatering av barn inte vara möjligt! 

Våra månadsgivare ger ett viktigt långsiktigt stöd till ECPATs verksamhet som gör att vi kan 
planera aktiviteter bättre, och därmed arbeta mer effektivt. Under 2019 har antalet månads- 
givare ökat med 20 procent, vilket vi är otroligt glada för. Även privatpersoners egna insamlingar 
i sociala medier, i samband med till exempel födelsedagar och bröllop, har fortsatt att öka. 

Under året har vi arbetat hårt för att komma bort från känslan av total hopplöshet när det 
gäller sexuell exploatering av barn. Vi vet att många väljer att blunda för frågan eftersom den 
är svår och jobbig att ta in. Vi vill visa att det går att stoppa sexuell exploatering av barn och 
att varje krona till ECPATs arbete gör verklig skillnad.

Vi lyfte framgångsrikt vårt viktiga arbete med att ta ner övergreppsmaterial från nätet i vår 
julkampanj. I år gjorde vi också för första gången en kampanj på Giving Tuesday tillsam-
mans med några av våra företagspartners. För att visa på vikten av kunskapsspridning de-
lade vi ECPATs råd och tips om hur vuxna kan skydda barn från sexuella övergrepp på nätet 
i sociala medier. Vi uppmanade våra följare att dela materialet, vilket väldigt många gjorde. 

Alla våra fantastiska 
givare gör skillnad 
på riktigt!

Move by Heart 
Move by Heart är ett välgörenhetsträningsevent 
som startades av eldsjälen Rebecca Krantz. 

100% av deltagaravgifterna har de senaste åren 
gått till ECPATs verksamhet. Otroligt generöst, 
kul och svettigt!

20%
ökning av antalet 
månadsgivare 2019

Bilden är lite suddig men i
hörnet ser man en 5-årig kille.

Varje minut laddar förövare upp tusentals övergreppsbilder på barn. Så länge bilden finns kvar på nätet 
och sprids fortsätter övergreppet. Dag efter dag. Därför ska bilderna ner. Med hjälp av hårt arbete och 

ny AI-teknik är det möjligt. Men vi behöver ditt stöd!

Var med och stoppa övergreppen. Swisha till  900 56 79  så kan vi ta ner fler bilder. 

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. 
Tack Ikano Bank
för annonsen.
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”Tyvärr behövs ni mer än någonsin” 

Att starta en egen insamling via Facebook eller med Swish är en trend som håller i sig. 
Under 2019 har ECPAT fått fantastiskt många gåvor från människor som fyllt år, gift sig 
eller som vill göra en extra insats. 

Therese Löfberg och Carl-Magnus Källfelt gifte sig i maj med närmsta familjen som 
vittnen. I september ställde de till med fest för vännerna och passade då på att samla in 
pengar till ECPAT. Redan när inbjudan gick ut i skickade de med vårt Swishnummer, och 
sedan trillade det in pengar. Insamlingen slutade på fantastiska 36 000 kronor!

Hej Therese och stort grattis till er och tack för en otrolig bröllops- 
insamling! Vad fick er att göra insamlingen?

– Vi kände att om vi lägger så här mycket pengar på en fest så vill vi bidra med något 
tillbaka. Jag tror också att människor tycker att det är roligare att ge något sådant här än 
att köpa en bröllopspresent som de inte ens vet om man vill ha. Och med Swish så är det 
ju otroligt enkelt att ge.

Varför valde ni just ECPAT?

– Vi visste att vi ville samla in pengar till någon organisation som jobbar med sexuella 
övergrepp mot barn och då var det min mans syster som rekommenderade ECPAT. Hon 
känner till er väl eftersom hon är åklagare och har jobbat med samma frågor som ni i 
många år. Det kändes bra att kunna berätta på festen vad ECPAT gör och varför ni behövs. 
Egentligen borde ni inte behöva finnas men tyvärr behövs ni mer än någonsin.

FRÅN JULKAMPANJEN



28 29”Alla våra fantastiska” ÅRSREDOVISNING

Allmänt om verksamheten
ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot 
sexuell exploatering av barn. Det gör vi på flera sätt. Vi sprider 
kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte 
utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot 
makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra 
organisationer. Vi driver även ECPAT Hotline, en webbaserad 
anmälningssida, dit allmänheten anonymt kan anmäla misstänkta 
sexuella övergrepp mot barn. 

Främjande av ändamål 
ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt 
kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Med hjälp av 
tipsen kan vi skicka bra underlag till polisen så att de kan starta en 
brottsutredning. I ECPAT Hotline arbetar vi även med att ta ner 
kränkande bilder och filmer på barn på nätet. 2019 fick vi in 4 099 
tips varav 1 288 relevanta (31,4%). De icke-relevanta tipsen bestod 
främst av laglig vuxenpornografi eller tips där bilden/filmen redan 
var nedtagen.

Den stora mängden övergreppsmaterial på nätet kräver att vi aktivt 
söker efter bilder och filmer. Därför är vi med i det kanadensiska 
projektet Arachnid, en plattform och webbcrawler som hittar över-
greppsmaterial och hjälper till att ta bort det. Den nya tekniken gör 
det möjligt att ta ner mycket mer bilder och filmer, och därmed 
minska lidandet för barn som har utsatts. Över 4,6 miljoner bilder 
och filmer har tagits bort tack vare Arachnid. Under 2019 medförde 
ECPAT Sveriges arbete i Arachnid att 140 923 bilder och filmer togs 
ner och att de fortsätter tas ner om någon skulle ladda upp dem igen.

Under 2019 beviljades ECPAT ekonomiskt stöd för ett 
treårigt projekt från Arvsfonden. Projektet är unikt och har 
som mål att barn ska kunna få rådgivning och hjälp med 
nedtagning av kränkande bilder och filmer. Liknande projekt 
har gjorts internationellt, men aldrig i Sverige. Projektet drivs 
i samverkan med polisen, forskare, nordiska hotlines och 
barnrättsorganisationer. Barn och unga är delaktiga i alla  
delar av projektet.

En annan del av ECPATs arbete är förebyggande, där vi sprider 
kunskap till barn, föräldrar och vuxna i barns närhet. Det handlar 
både om att förebygga så att barn inte utsätts och om att de barn  

 
som har drabbats ska få hjälp och stöd. Arbetet i ECPAT Hotline 
ger oss unik kunskap, vilken vi under 2019 bland annat har omsatt 
till en rapport om barns egenproducerade material. Vi har även 
tagit fram och spridit en forskningsrapport om kvinnliga förövare, 
efter att vi hade sett fler kvinnor i övergreppsmaterial. Under året 
har vi i många olika sammanhang pratat om hur vuxna kan skydda 
barn på nätet.

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och 
utreda sexuell exploatering av barn. Vårt påverkansarbete har 
bidragit till flera konkreta lagändringar 2019, som exempel en ny 
lagstiftning kring datalagring och skärpt minimistraff för brottet 
köp av sexuell handling av barn. ECPAT har påverkat lagstiftaren så 
att detta straff från och med 2020 har en mer korrekt benämning: 
”utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling”.

Sexuell exploatering av barn är ett problem som inte går att lösa 
nationellt. Därför arbetar vi även på internationell nivå; dels genom 
Arachnid och hotlines i andra länder dels genom att till exempel 
bidra med expertis till EU-kommissionens arbete. Vi stödjer också 
arbetet med att bygga upp hotlines i andra länder. 2019 har ECPAT 
Sverige stöttat Tyskland i processen med att börja arbeta i Arachnid 
och vi har hjälpt till med uppbyggnaden av hotlines i Kambodja 
och Filippinerna.

Genom våra samverkansprojekt i andra länder kan vi bidra till för 
att stärka barnets rättigheter. Våra partnerorganisationer i Thailand, 
Kambodja och Filippinerna arbetar för att förebygga brottsligheten 
och hjälpa barn som redan utsatts. 2019 har våra samarbeten bland 
annat lett till att 15 fall i Kambodja, där de misstänkta förövarna 
var utländska, har skickats vidare till Interpol och att företag som 
arbetar med betalningsöverföringar i Filippinerna har engagerats i 
arbetet mot live-streaming.

Våra månadsgivare ger ett långsiktigt stöd till ECPATs verksamhet, 
vilket ger oss en stabilitet i finansieringen. Det innebär att vi kan 
arbeta långsiktigt och med hög effektivitet. Under 2019 har antalet 
månadsgivare ökat med 20 procent. Gåvor i form av att givarna 
startar egna insamlingar i sociala medier, i samband med till 
exempel födelsedagar och bröllop, har fortsatt att öka. Tillsammans 
gör vi stor skillnad. 

Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige med 
organisationsnummer 802402-5499 avger härmed års-
redovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Förvaltnings- 
berättelse 2019

Årsredovisning
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ECPAT Sverige har under 2019 implementerat en ny organisation 
med syfte att göra skillnad för barn på riktigt. Den övergripande 
målsättningen har varit att utnyttja verksamhetens medel mer 
effektivt än tidigare. Den nya organisationen har medfört en 

genomgripande översyn av samtliga kostnader och införande av 
nya arbetsmetoder, vilket sammantaget möjliggjort en kraftig 
resultatförbättring jämfört med 2018.

Ett genomgripande effektiviseringsarbete har genomförts 
under 2019 vilket bidragit till att resultatet nu är positivt och att 
verksamheten gav ett överskott på 2 657 537 kr. De största enskilda 
intäkterna kom från Postkodlotteriets basstöd på 5 000 000 kr. 
Postkodlotteriet har även bidragit med projektbidrag på 2 613 774 kr  
som en del i ett treårigt internationellt projekt i samarbete med 
ECPAT i Filippinerna och APLE i Kambodja med syfte att öka 
kunskapen kring att ”barn inte är en handelsvara”. Socialstyrelsen 
lämnade ett statligt bidrag på 2 176 000 kr, vilket möjliggjort vårt 
arbete med Hotline samt finansiering av en forskningsstudie om 
kvinnliga förövare. Under året beviljades ECPAT stöd för ett tre-
årigt projekt av Arvsfonden på totalt 7 791 589 kr varav 814 558 kr 

nyttjats under 2019. Arbetet med projektet inleddes i september 2019. 
Vår insamlingsverksamhet har samlat in gåvor från företag om 
totalt 1 865 906 kr (2 671 445 kr) och från privatpersoner inklusive 
medlemsavgifter på totalt 4 368 806 kr (4 977 484 kr). Insamlings-
verksamheten har påverkats negativt av personalomsättning samt 
problem med vårt CRM-system som förvaltas externt. De tekniska 
problemen har tyvärr tagit mycket tid från det utåtriktade arbetet 
mot givare. Under året har många företag stöttat ECPAT med 
tjänster och produkter, kostnadsfritt eller med kraftigt rabatterade 
priser, till ett uppskattat värde av 1 065 605 kr.

Resultat och ställning
Belopp i kr

Nyckeltal 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Insamlade medel MSEK 15,5 15,8 15,8 11,7 10,1

Statliga bidrag MSEK 3,0 1,9 1,6 1,6 1,5

Ändamålskostnader MSEK 13,2 14,4 13,2 10,4 8,9

Ändamålskostnader andel av  
totala verksamhetskostnader

83% 75% 76 % 75 % 75 %

Medelantal anställda 11,2 13,0 13,4 12,0 11,0
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Finansiella instrument
Under 2019 har ECPAT Sverige haft nästan hela kapitalet placerat 
på olika typer av bankkonton då det fanns osäkerhet kring hur 
likviditeten skulle utvecklas. Av kapitalet var 100 000 kr placerade 
i Swedbank Robur Humanfond, där ECPAT Sverige är en av 
förmånstagarorganisationerna. Under 2020 kommer likvida 
medel åter kunna placeras i mer långsiktiga placeringar eftersom 
organisationen nu har en säkrare finansiering.

Placeringspolicy
ECPAT Sveriges placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra 
placeringar. ECPAT Sveriges kriterier för eget kapital anger att 
organisationen ska ha ett eget kapital som täcker minst ett halvt års 
verksamhetskostnader exklusive ändamålskostnader och högst fem 
års verksamhetskostnader exklusive ändamålskostnader.

Förvaltning/organisation
ECPAT har under året i medeltal haft 11,2 anställda inklusive 
generalsekreteraren. I början av 2019 anlitades konsulter inom 
kommunikation, ekonomi och insamling för att möjliggöra 
implementering av en ny effektiv organisation. Den nya 
organisationen är sedan årsskiftet 2019/2020 fullt bemannad och 
kommer kunna göra ännu större skillnad för sexuellt exploaterade 
barn och unga.

Hållbarhetsupplysningar
ECPATs verksamhet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål genom 
arbetet för att skydda barn mot sexuell exploatering (FN:s mål 16.2: 
Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och 
våld). För att minska organisationens klimatavtryck har riktlinjer 
för tjänsteresor implementerats, vilket innebär att inrikesresor 
huvudsakligen ska ske med tåg vid sträckor kortare än 600 km, 
flygresor ska klimatkompenseras samt vid inköp av olika produkter  
ska alltid miljöcertifierade alternativ prioriteras.Vid inköp av datorer  
och mobiler försöker vi i största möjliga mån köpa begagnade 
produkter. En stor miljöförbättring har varit implementering av 
digitala lösningar kring ekonomiredovisningen, vilket minskat vår 
förbrukning av papper. Under 2020 kommer vi arbeta vidare för att 
ytterligare minska organisationens klimatavtryck.

Förväntad framtida utveckling
ECPAT har under 2019 genomfört en organisationsförändring 
som stärkt organisationens ekonomiska ställning. Under 
kommande år räknar styrelse och generalsekreterare med att kunna 
expandera verksamheten och samtidigt förbättra relationen mellan 
verksamhetskostnader och ändamål ytterligare. Den långsiktiga 
målsättningen är att göra skillnad för barn på riktigt och därför 
måste medlen förvaltas på effektivast möjliga sätt. ECPAT har 
under 2019 antagit långsiktiga mål som gör att verksamheten kan 
ha ett tydligt fokus på det förebyggande arbetet för att barn inte ska 
utsättas för sexuell exploatering samt att barn inte ska förekomma i 
övergreppsmaterial på nätet. 

Medlemmar
Vid årsskiftet 2019 - 2020 fanns det 16 medlemsorganisationer: 
Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hotell- och Restaurang Facket, 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, PLAN Sverige, Riksförbundet 
för Folkmusik och Dans, Scouterna, SSU, Stiftelsen Idéer för livet, 
Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Svenska Resebyrå- och 
Arrangörsföreningen, TCO, Unga Örnars Riksförbund, Unizon och 
Vårdförbundet.

Årsmöte
Ordinarie årsmöte genomfördes 2019-06-04 med röstberättigade 
representanter för 7 av 16 medlemsorganisationer. 

Årsmötet valde enhälligt om Kent Persson som ordförande på två 
år samt som ledamöter på två år Elin Lundgren, Tove Kjellander 
och Lisa Ericson. Som ny ledamot på två år valdes Peder Ramel. 
Fredrik Sjölander omvaldes på ett år som föreningens auktoriserade 
revisor samt Knut Heilborn på ett år som revisorssuppleant. Till 
valberedning valdes Inger Davidson, sammankallande, Camilla 
Lindquist, Lars Arrhenius, Birgitta Engberg och Emelie Weiderud. 

Styrelsen
Styrelsen har bestått av ordförande, två vice ordförande och sex 
ledamöter. Styrelsen har hållit 8 protokollförda styrelsemöten, plus 
ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:

Kent Persson (samhällspolitisk chef på ett fastighetsbolag, f.d. 
partisekreterare och kommunalråd): Ordförande. Deltagit på alla 8 
styrelsemöten. 

Anna Nilsson (Chef för verksamhetsstöd på Arbio AB): Vice 
ordförande hela året. Deltagit på alla 8 av årets möten.

Madeleine Sundell (MR-jurist, Frälsningsarmén): Vice ordförande 
hela året. Deltagit på 6 möten. 

Ann-Marie Orler (polischef och jurist): Ledamot hela året. Deltagit 
på 6 möten.

Tove Kjellander (barnrättskonsult, grundare av Vinkelrätt): 
Ledamot hela året. Deltagit på alla 8 av årets möten.

Lisa Ericson (f.d. ordförande Nätverket för barnkonventionen samt 
politisk sekreterare): Ledamot hela året. Deltagit på 6 möten.

Elin Lundgren (riksdagsledamot (S), Gävleborg): Ledamot hela 
året. Deltagit på 7 möten.

Hélène Benno (journalist bland annat inom tv och radio): Ledamot 
hela året. Deltagit på 6 möten.

Peder Ramel (tidigare VD numera styrelseledamot inom bland 
annat telekombranschen): Ledamot invald på årsmötet, deltog på 4 
av 5 återstående möten för året.

Beskyddare / ambassadörer
Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT Sveriges 
beskyddare. Joel Kinnaman, Noomi Rapace, Kjell Bergqvist och Åsa 
Jinder är ECPAT Sveriges ambassadörer.  

Övrig icke-finansiell information
ECPAT är anslutna till IDEA och följer kollektivavtalet för ideella 
och idéburna organisationer. ECPAT har sedan hösten 2018 en 
arbetsmiljöpolicy och arbetar aktivt för en god psykosocial och 
organisatorisk arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är 
avgörande för ett framgångsrikt arbete. ECPAT har en fortlöpande 
dialog kring arbetsklimat och har antagit policyer mot kränkande 
särbehandling och trakasserier. Den omfattande omorganisationen 
som genomfördes vid årsskiftet 2018/2019 har medfört en 
förbättrad arbetsmiljö och låga sjuktal.

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not
2019-01-01- 
2019-12-31

2018-01-01- 
2018-12-31

Verksamhetsintäkter 2

Medlemsavgifter 68 790 75 000

Gåvor 11 802 263 13 775 198

Bidrag 6 578 124 3 927 200

Övriga intäkter 39 714 1 487

Summa verksamhetsintäkter 18 488 891 17 778 885

Verksamhetskostnader 3

Ändamålskostnader 4 -13 172 399 -14 405 053

Insamlingskostnader -1 664 788 -2 431 165

Administrationskostnader -1 052 921 -2 362 334

Summa verksamhetskostnader -15 890 108 -19 198 552

Verksamhetsresultat 2 599 847 -1 419 667

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 59 136 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -382 -306

Summa resultat finansiella investeringar 58 754 -1 419 973

Resultat efter finansiella investeringar 2 657 537 -1 419 973

Årets resultat 2 657 537 -1 419 973

ÅRSREDOVISNING

Balansräkning
Belopp i kr

Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 - 193 842

Summa materiella anläggningstillgångar - 193 842

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 159 660 336 530

Andra långfristiga fordringar 7 490 260 490 260

Summa finansiella anläggningstillgångar 649 920 826 790

Summa anläggningstillgångar 649 920 1 020 632

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - 78 513

Aktuell skattefordran 238 150 194 165

Övriga fordringar 841 866 568 999

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 347 731 314 823

Summa kortfristiga fordringar 1 427 747 1 156 500

Kassa och bank 9 456 956 11 245 140

Summa omsättningstillgångar 10 646 554 12 401 640

Summa tillgångar 11 534 623 13 422 272

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 4 848 472 2 190 936

Summa eget kapital 4 848 472 2 190 936

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 669 003 912 145

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 9 4 938 168 7 503 040

Övriga skulder 554 265 439 540

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 524 715 2 376 611

Summa kortfristiga skulder 6 686 151 11 231 336

Summa eget kapital och skulder 11 534 623 13 422 272
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Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Totalt eget kapital

Vid årets början - 2 190 935 2 190 935  

Årets resultat - 2 657 537 2 657 537

Vid årets slut 4 848 472 4 848 472

Rapport över förändring av eget kapital
Belopp i kr

ÅRSREDOVISNING

Not 1 Redovisnings- och  
värderingsprinciper
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd för årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1) och 
Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. 
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår. 

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ECPAT Sverige 
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan 
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisningen sker.
 
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
ECPAT Sverige. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken ECPAT Sverige tar emot en tillgång eller 
tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde 
i utbyte är en gåva eller ett bidrag. Om tillgången eller tjänsten 
erhålls därför att ECPAT Sverige uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om ECPAT Sverige har en skyldighet att återbetala 
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. 

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En 
gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en 
kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor 
som ECPAT Sverige avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som 
omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till upplupet 
anskaffningsvärde. Så kallade pro bono gåvor i form av rabatter 
eller gratis tjänster/produkter tas inte upp i resultaträkningen men 
redovisas under not 2 för att ge information om vilket värde som 
årligen skänks till ECPAT och som skulle innebära ökade kostnader 
om dessa gåvor inte erhålls.

Bidrag redovisas som intäkt först när villkoren för att erhålla 
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
att villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som har 
erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till 
en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som ECPAT Sverige 
fått eller kommer att få.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. I 
administrationskostnader ingår bland annat IT, personal och 

allmänna kostnader som inte är direkt hänförliga till ändamålen. 
Administrationskostnaderna fördelas procentuellt utifrån hur stor 
del av arbetstiden personalen ägnar åt respektive funktion.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan 
hänföras till ECPAT Sveriges uppdrag enligt stadgarna, dvs 
informations-, opinions-, påverkans- och samverkansarbete 
mot sexuell exploatering av barn. Kostnader för administration 
som uppstår som en direkt följd av sådant arbete ingår i 
ändamålskostnader. I ändamålskostnader ingår även den delen av 
administrationskostnaderna som hör samman med kostnaderna 
för personalen som arbetar med ändamålen.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete 
som riktar sig till organisationens samtliga givare, dvs såväl 
privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar 
både befintliga givare och arbetet med att rekrytera nya givare. 
Kostnaderna utgörs av t ex av kampanjer, utskick och underhåll 
av givarregister samt personalkostnader som är hänförliga till 
insamlingsarbetet. I insamlingskostnader ingår även en del av s.k. 
administrationskostnaderna som andel personal som arbetar med 
insamling.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att 
administrera och driva organisationen. Administration utgör en 
kvalitetsgaranti för att ekonomisk redovisning av verksamheten och 
löpande ledning av verksamheten sker så effektivt och korrekt som 
möjligt enligt gällande regelverk. I administrationskostnaderna 
ingår t ex kostnader för styrelse- och årsmöten, revision av själva 
organisationen samt administrativa system samt personalkostnader 
för personal som arbetar med ekonomi, administration samt 
personalledning som inte är direkt hänförlig till ändamålet. 

Leasing
Alla ECPAT Sveriges leasingavtal redovisas som operationella, dvs 
leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. 
När alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde 
om inget annat anges nedan. 

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Bidrag 
som hänför sig till anskaffning av en anläggningstillgång har 
minskat anskaffningsvärdet. 
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Avskrivningar                        
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar  År
Inventarier inklusive programvara  3

Under 2019 har kvarvarande inventarier nedskrivits till noll då de 
ej ansetts ha något restvärde.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter, s.k. 
upplupet anskaffningsvärde. 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta. Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som fordran om 
det inte finns en legal fordran på medlemmen. 

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till upplupet 
anskaffningsvärde. Alla tillgångar som innehas för riskspridning 
anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som 
en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid 
nedskrivningsprövning. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till  
balansdagens kurs. 

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel under eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. 
Det finns inga ändamålsbestämda medel vid utgången av 2019.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall ECPAT har erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren 
redovisas detta som en skuld. 

ÅRSREDOVISNING

Not 2 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Insamlade medel

Allmänheten inkl. församlingar 4 300 017 4 902 484

Stiftelser och organisationer 636 340 1 201 269

Postkodlotteriet basstöd 5 000 000 5 000 000

Företag 1 865 906 2 671 445

Summa gåvor (a) 11 802 263 13 775 198

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel

Postkodlotteriet Nationellt & Internationellt 2 613 774 1 289 125

Radiohjälpen 504 910 426 969

Childhood, ”Säg vad du såg” 205 657 183 824

Diakonia 263 226 130 583

Summa insamlade medel (c) 3 587 567 2 030 501

Offentliga bidrag

Socialstyrelsen 2 176 000 1 896 699

Arvsfonden 814 558 0

Summa offentliga bidrag (d) 2 990 558 1 896 699

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a) 11 802 263 13 775 198

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b)        1 065 605 -

Bidrag som redovisats som intäkt (c) 3 587 567 2 030 501

Summa insamlade medel (a, c) 15 389 830 15 805 699
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2019-01-01-
2019-12-31

Varav män
2018-01-01-
2018-12-31

Varav män

Sverige (=Totalt) 11 2 13 4

Totalt 11 2 13 4

Könsfördelning bland styrelseledamöter och  
ledande befattningshavare

2019-12-31 2018-12-31

Varav antal kvinnor 7 7

Antal styrelseledamöter Totalt 9 8

Generalsekreterare och andra i ledningsgruppen 1 1

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Generalsekreterare 878 657 958 198

Övriga anställda 3 995 912 6 283 437

Avgångsvederlag anställda 0 640 617

Totala löner och ersättningar 4 874 569 7 882 252

Sociala kostnader 2 579 249 3 070 488

(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 1) 446 836 767 512

1) Av pensionskostnaderna avser 99 130 kr (297 825 kr) generalsekreteraren. Kostnaden under 2019 blev lägre pga. att kostnaden för 
upplupna pensionskostnader reserverades under 2018 med ett högre belopp än vad kostnaden faktiskt blev. 

Avtal om avgångsvederlag                     
Generalsekreteraren anställdes i oktober 2018 med en 
uppsägningstid på 8 månader från ECPATs sida och 3 månader 
från generalsekreterarens sida. I samband med endera partens 

uppsägning har ECPAT rätt att med omedelbar verkan arbetsbefria 
generalsekreteraren. Vid total arbetsbefrielse har denne rätt att ta 
annan anställning, varvid ersättningen från ECPAT avräknas mot 
annan inkomst. Inga ytterligare förpliktelser finns.

ÅRSREDOVISNING

Not 4 Leasing

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
2019-01-01- 
2019-12-31

2018-01-01- 
2018-12-31

Inom ett år 1 361 038 1 088 830

Mellan ett och fem år 4 083 113 3 744 000

Summa framtida leasingavgifter 5 444 151 4 832 830

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  

- Vid årets början 977 988 898 974

- Nyanskaffningar 0 79 014

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 977 988 977 988

Ackumulerade avskrivningar

- Vid årets början -784 146 -632 230

- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar -193 842 -151 916

Summa ackumulerade avskrivningar -977 988 -784 146

Redovisat värde vid årets slut 0 193 842

Lokalhyran omförhandlades under 2019 vilket innebar en 
kostnadsökning med 25%, vilket får full effekt 2020. Då behoven 
av stöd till barn och unga ökar kommer ECPAT behöva hitta större 
lokal men till en lägre kvadratmeterkostnad under de närmaste 
åren. Arbetet med att söka nya lokaler kommer att påbörjas under  
 
 

2020, med förhoppning att det finns fastighetsägare som vill stötta 
ECPAT genom att erbjuda en subventionerad hyra.

ECPAT leasar kontorslokaler samt viss utrustning av mindre värde. 
Kostnader för leasingavgifter uppgår 2019 till 1 361 038 kr  
(1 088 830 kr).
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Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror 252 731 265 743

Upplupna företagsgåvor 95 000 

Övriga poster  49 080

Summa 347 731 314 823

Not 7 Andra långfristiga fordringar

Hyresgaranti 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

- Vid årets början 490 260 490 260

Redovisat värde vid årets slut 490 260 490 260

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

- Vid årets början 336 530 273 240

- Tillkommande tillgångar 59 660 63 290

- Avyttrade tillgångar -236 530

Redovisat värde vid årets slut 159 660 336 530

Swedbank Robur Humanfond 100 000 100 000

Swedbank Robur Penningmarknadsfond 59 660 236 530

Summa 159 660 336 530

ÅRSREDOVISNING

Not 9 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Semesterlöner 160 739 307 296

Sociala avgifter semesterlön 50 504 96 553

Övriga poster 313 472 1 972 762

Summa 524 715   2 376 611

2019-12-31 2018-12-31

Erhållna bidrag Diakonia 276 193 539 419

Kvarvarande bidrag Radiohjälpen 580 102 246 149

Kvarvarande PKL Nationellt och internationellt projekt 4 081 873 6 710 876

Kvarvarande bidrag Socialstyrelsen - 6 596

Summa 4 938 168 7 503 040

Under året har nytt bidrag beviljats från Arvsfonden. Första delen 
av bidraget har förbrukats fullt ut under 2019.
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Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
ECPAT har antagit nya mål för 2020 som beskriver riktningen 
för organisationens framtida utveckling. Målen handlar bland 
annat om att barn har fullgott skydd i lagstiftning mot sexuell 
exploatering, barn i utsatta situationer ges möjlighet att berätta om 
sina erfarenheter, barn ska inte förekomma i övergreppsmaterial på 
nätet samt att barn, föräldrar och professionella har den kunskap 
som krävs för att motverka sexuell exploatering av barn. ECPAT 
förväntar att tydliga mål bidrar till ett mer effektivt arbetssätt 
och till att effekter kan uppnås och mätas på ett tydligare sätt. 
ECPAT har antagit en ny organisation för att effektivisera arbetet 
och förändra på riktigt för barn och unga. Den förändrade 
organisationen är en viktig förutsättning för en budget i balans.

ECPAT anställde en ny person som partneransvarig för företag i 
januari 2020 för att ytterligare förbättra och driva på arbetet i våra 
branschkoalitioner samt fördjupa samarbetet med företag som 
bedriver verksamhet som kan missbrukas i syfte att exploatera barn 
sexuellt. Det handlar om företag inom finans, telekom, IT och spel. 

När detta skrivs, i mars 2020, har vi ännu inte sett konsekvenserna 
inom vårt område kopplade till Covid-19. Ledningen bedömer 
att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en väsentligt 
negativ effekt på organisationens resultat under 2020, men vi 
kan i dagsläget inte bedöma hur stor. Ledningen följer aktivt 
utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Ecpat Sverige, org. nr 802402-5499 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ecpat Sverige för 
år 2019. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 30-44 i detta 
dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelännnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig- 
heterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och general- 
sekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före- 
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,  
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisions- 
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

Revisionsberättelse

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar 
samt stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för 
Ecpat Sverige för år 2019.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för för- 
valtningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller generalsekreteraren i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Solna

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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