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Bakgrund 

ECPAT Sverige har funnits som organisation sedan 1996 och bedriver påverkansarbete, 

opinionsbildning och företagssamarbeten i syfte att motverka sexuell exploatering av barn. 

Organisationen driver också ECPAT hotline som är en anmälningssida dit allmänheten kan lämna tips 

om misstänkt sexuell exploatering av barn.  

Intäkter 

Intäkterna har de senaste 10 åren mer än fördubblats men potentialen är fortsatt stor. År 2008 låg 

intäkterna på cirka 6.5 miljoner kronor och år 2017 på cirka 15 miljoner kronor. Intäktskällorna har 

dock förändrats dramatiskt, exempelvis har statliga bidrag gått från 40 % av verksamhetens intäkter 

år 2008 till 12.5 % år 2017. När vi första gången år 2011 fick pengar från Postkodlotteriet (PKL) år 

2011 gjorde det direkt stor skillnad för organisationens ekonomiska förutsättningar. Under år 2013 

var 66 % av organisationens intäkter från PKL, men har nu minskat till 50 % av organisationens 

intäkter 2017. Intäkter från företag har varierat över tid, även om intäkterna har ökat både från 

företag och enskilda.  

Kostnader 

Kostnaderna har ökat i takt med intäkterna och det gäller ändamålskostnader, insamlingskostnader 

och administrationskostnader. Vi har under ett antal år legat kring riktmärket 75 % eller något under 

för fördelning av administration/insamling respektive ändamålskostnader.  

Antalet anställda gick från 7,5 anställda år 2008 till 13 år 2017. Under 2018 har antalet anställda ökat 

och dessutom har kostnader för konsulter, framförallt ekonomikonsulter ökat kraftigt.  

 

Plan för finansiering 

ECPAT Sverige är alltför beroende av intäkter från PKL. Spelmarknaden har kraftigt förändrats med 

anledning av den avreglering som trädde i kraft år 2019. Konsekvensen är att bland annat PKL ser 

minskade intäkter och har därför aviserat att neddragningar av både basstöd och specialprojekt 

kommer ske under 2019. ECPAT behöver därför hitta andra finansieringskällor som kan ersätta PKL 

som största andel intäkter.  

Insamlingsverksamheten är beroende av faktorer i omvärlden som ECPAT inte fullt ut har kontroll 

över. Som exempel kan nämnas att det finns politiska förslag kring skatteavdrag för gåvor, men i en 

politiskt osäker situation kan vi inte räkna med att detta förslag blir verklighet som planerat 1 juli 

2019. Trenden är också att givare blivit mer noggranna med var de ger sina pengar och hur dessa 

pengar används. Idag har ECPAT svårigheter att visa vilka effekter insamlade medel går till, även om 

det finns direkta resultat i verksamheten, såsom nedplockning av övergreppsmaterial på nätet.  

För att kunna visa tydligare resultat i form av vilken skillnad vi gör för barn som riskerar att utsättas 

eller har utsatts för sexuell exploatering krävs kraftfulla kommunikativa insatser i form av 

påverkansarbete och opinionsbildning med en strategisk grund. För att kunna genomföra ett sådant 



 

 

arbete krävs att vi har en stabil programverksamhet att stå på, där vi tar in barns och ungas egen 

kunskap och erfarenheter. Det skapar trovärdighet och vi skapar kunskap som samhället i stora delar 

saknar. Detta arbete behöver grundas i metodutveckling kring barns delaktighet. För att finansiera 

denna typ av metodutveckling krävs statliga projektmedel.  

Insamling från företag kan och behöver ökas. För att företag ska ge större summor, krävs att vi ingår 

samarbeten som ger företaget möjlighet till ökad kunskap, hjälp med policyarbete samt konkreta 

verktyg. I dagsläget har ECPAT inte resurser, i form av personal som har denna kunskap, men inte 

heller tillräckligt mycket material för att kunna möta företags förväntningar. Det krävs återigen 

metodutveckling kring barns inflytande och paketering av kunskap från vår hotline.   

Under år 2019 ett övergripande mål för ECPAT att beslutsfattare känner till effektiva strukturer för 

att förebygga sexuell exploatering av barn, identifiera förövare, utreda sexuell exploatering av barn 

och ge upprättelse till barn som utsatts. Om vi når detta mål kan den statliga finansieringen på sikt 

öka kraftigt och vi kan frångå beroendet av medel från PKL. Genom en tydlig strategisk 

kommunikation kan vi också på sikt öka engagemanget från företag och enskilda givare.  

 

1. På kort sikt öka intäkterna från statliga projektbidrag (Allmänna Arvsfonden och 

Brottsoffermyndigheten). På lång sikt öka statlig finansiering genom exempelvis statsbidrag 

från Socialstyrelsen och SIDA genom politiskt engagemang (jfr Preventell) 

2. PÅ kort sikt öka företags engagemang genom tydligt fokus på paketering av kunskap kring 

brottsligheten samt verktyg för att förebygga. Dessutom vill vi pröva möjligheten att företag 

ger intäkter för att stötta internationella projekt. På längre sikt öka antalet 

företagssamarbeten med fördjupat innehåll och stöd från ECPAT, när vi kan visa effekterna 

av vårt arbete. Detta kan generera intresse inom andra branscher och hos större 

internationella företag.  

3. På kort sikt behålla våra individuella givare genom ökat fokus på effekter av vår verksamhet 

samt tydligare kommunikation. På längre sikt skapa större forum för att locka individer att bli 

månadsgivare och att öka intresset för återkommande spontangåvor.   
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