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Jag påstår att barnpornografilagstiftningen från 90-talet fortfarande inte kan anses vara rättssäker, trots vissa uppdateringar.
Ett tips om dokumenterade sexuella övergrepp på barn leder
idag vanligtvis till att polisen börjar utreda vad som i lagen kan
vara ett bötesbrott utan brottsoffer. En forskningsstudie som vi
tog fram under 2016 och publicerade i början av 2017 visar att
barn endast i enstaka fall ges ställning som målsägande vid ett
rent barnpornografibrott. När ett fall sedan når domstol vill inte
alltid nämndemännen se övergreppsmaterialet. Polisen får istället
skriva ner vad som finns på bilderna och filmerna. Ja, vi vet att
materialet är jobbigt att se, men det går inte att jämföra med vad
barnet på bilden eller filmen fått utstå.
De fall som forskningsstudien granskade visade att de personer
som dömdes för barnpornografibrott även i omkring hälften
av fallen dömdes för andra sexualbrott mot barn. Ett exempel
som visar hur det kan hänga ihop är en dom i Falu tingsrätt från
januari 2017. Där inkom 2016 ett tips till ECPAT Hotline. Efter
granskning, polisutredning och tillslag visade det sig att den
42-åriga mannen som utreddes för barnpornografibrottet även
begått övergrepp på barn, som kunde identifieras i övergreppsmaterialet.
Allt hänger ihop, för utan en anonym hotline hade kanske inte
tipset kommit till polisens kännedom. ECPAT Hotlines tips når
svensk polis och tack vare vår medverkan i INHOPE, den globala
paraplyorganisationen för hotlines, når våra tips även polis i
andra länder. INHOPE samarbetar med Interpol, som genom
sin databas hittills identifierat 10 000 barn som utsatts för sexuell
exploatering. Samverkan mellan polismyndigheter, oss i det civila
samhället och näringslivet är det mest effektiva sättet att motverka
alla former av barnsexhandel.
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Skälet till det är enkelt: även de barn som försvinner i flyktingströmmen eller i migrationsprocessen riskerar att bli en del
av barnsexhandeln och alla som utsätts för sexuella övergrepp
behöver veta att det finns ett rättssäkert samhälle med modern
lagstiftning, tillräckligt många kunniga poliser, åklagare med
barnperspektiv och kompetenta och modiga domstolar. För när
det gäller barnsexhandel hänger ju i slutändan allt ihop.
För ett par år sedan beklagade jag att ”inga ledarskribenter eller
chefredaktörer twittrar eller skriver om barnsexhandel”. Det är
fortfarande sällsynt, men det behövs för att öka engagemanget
och vi hjälper alltid till med fakta och kunskap.
Precis som solljus har även fakta desinficerande egenskaper i debatter som alltid riskerar att präglas av hat snarare än av kunskap.
Därför kommer vi envist att släpa barnsexhandeln ur skuggorna
och fortsätta att vara den tydligaste rösten i en fråga som ingen
längre är likgiltig inför.

Anders L. Pettersson
Generalsekreterare ECPAT Sverige
Vårt Nordiska Forum i november handlande om samverkan:
olika samhällsaktörer jobbade under två dagar med praktiska
frågor kring barnsexhandel på nätet. Det var frågor som FNs
hållbarhetsmål, tekniklösningar, terminologi, förövare och skydd
av barn och inte minst lagstiftning. Justitieminister Morgan
Johansson gav på Nordiskt Forum besked om att Sverige ska
se över barnpornografilagstiftningen och på Internationella
Brottsofferdagen i februari 2017 berättade han i sitt inledningstal
om vårt intensiva arbete med just lagstiftningen.
ECPAT Sverige är oerhört stolta över vårt långsiktiga påverkansarbete. Vi tror att denna förändringsprocess hade påbörjats redan
efter kampanjen #sopigstraffskala 2014, om det inte hade varit för
de senaste två årens flykting- och migrationskris. Den innebar
att mediala och politiska agendor kastades om, men när många
aktörer i samhället skiftade fokus och inriktning fortsatte ECPAT
att även driva lagstiftningsfrågor.
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Nordiskt Forum mot
sexuell exploatering
av barn på nätet
2016 markerade 20 år sedan den första Världskongressen mot
kommersiell sexuell exploatering av barn. Den arrangerades 1996
i Stockholm, samma år som ECPAT Sverige grundades. I november 2016 arrangerade ECPAT en två dagar lång konferens om
sexuell exploatering av barn på nätet: ECPAT Nordiskt Forum.
Konferensen utgjorde mitten av ett tvåårigt projekt som syftar till
att stärka samverkan mellan myndigheter, företag och det civila
samhället i arbetet mot barnsexhandel.
Internet är, vid sidan av sina många positiva egenskaper, även
en arena för kränkningar av barns rättigheter. De senaste årens
tekniska utveckling och den ökade tillgången till internet har
gjort det lättare än någonsin tidigare att producera, sprida och
få tillgång till dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
Under våren 2016 höll ECPAT förberedande möten med bland
andra ministrar, polis och IT - / telekomföretag för att sätta
formen och identifiera nyckelaktörer till det planerade forumet.

Agenda 2030
Ett övergripande ramverk för Nordiskt Forum var FNs nya globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, som trädde i kraft 2015. Tre av
målen uttrycker tydligt att alla aktörer – stater, civilsamhället och
den privata sektorn – har ett gemensamt ansvar för att säkerställa
barns rätt att leva fritt från sexuell exploatering.

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.

8.7
Avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel
och säkra att de värsta formerna av barnarbete … förbjuds
och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

16.2
Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla
former av våld eller tortyr mot barn.
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Tillsammans mot sexuell exploatering
av barn
På Nordiskt Forum möttes över 250 nordiska deltagare från den
offentliga, privata och civila sektorn för att diskutera hur vi tillsammans kan ta nästa steg för att stoppa sexuella övergrepp mot
barn på nätet. Forumet samordnades med Socialdepartementet
och bland deltagarna fanns justitieminister Morgan Johansson
och barnminister Åsa Regnér.
Andra deltagare var politiska representanter och tjänstemän
från Norge och Island, rikspolischef Dan Eliasson, ledande
experter från organisationer som Internet Watch Foundation,
INHOPE, Global Partnership to End Violence against Children,
ECPAT International, representanter från IT - / telekomföretag
som Google, Microsoft, Telia, Telenor, Tele2, Tre samt kliniker,
forskare och deltagare från flera barnrättsorganisationer.
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Laura Keisanen, Rädda barnen Finland,
på Nordiskt Forum.
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#ECPATChallenge
Att inspirera deltagarna att agera och förstå hur de konkret kan
göra skillnad var ett viktigt syfte med Nordiskt Forum. Under
forumet tog sig deltagarna an en rad problemställningar under
rubriken #ECPATChallenge, och diskuterade i grupp förslag på
lösningar. Forumdeltagarnas gemensamma idéer mynnade ut
i åtta olika uppmaningar till handling, liksom sexton specifika
åtgärdspunkter med tydligt uttalade ansvariga aktörer. Dessa
presenteras i forumrapporten, som finns att läsa på ecpat.se.
För att stoppa sexuell exploatering av barn på nätet behöver vi:

Skapa en stark IT - / telekomkoalition.
För att kunna agera mot barnsexhandel på nätet måste IT och telekomföretagen samarbeta
utan inbördes konkurrens och
stödja polisens arbete, med FNs
Agenda 2030 som vägledare.

1

Företag som tar ansvar inom
ramen för FNs hållbarhetsagenda.
För att företag ska känna delaktighet och kunna genomföra sin del
av Agenda 2030, med särskilt fokus
på barnsexhandel, krävs konkreta
mål och vägledning från ECPAT.

2

Utveckla ny teknologi.
Företag, polis och civilsamhälle
behöver kopplas samman för att
utveckla verktyg för att förebygga,
varna för, och utreda övergreppen.

3

Definiera bilder och filmer i
gråzonen.
Det finns en omfattande gråzon för
material som inte juridiskt kan kategoriseras som övergreppsmaterial,
men som ändå är exploaterande till
sin natur. Detta behöver uppmärksammas och utredas för att problemet ska kunna hanteras.

4

5

Skapa tydlig och enhetlig
terminologi som passar Norden.
Hur vi benämner brottsligheten
spelar roll. Vi behöver tydlig, korrekt
terminologi som utgår från barnets
rättigheter.

Nå ut till förövare med
förebyggande hjälp och
behandling.
Ökad åtkomst till behandling och
mer resurser till förebyggande arbete
är nödvändigt. Det behövs en större
medvetenhet bland allmänheten
samt nya behandlingsmetoder, till
exempel på internet.
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Säkra barns, föräldrars och
lärares tillgång till stöd och
information.
För detta behövs till exempel
hjälplinjer för barn och vuxna, ett
nationellt utbildningsprogram och
ökade resurser för polisens utrednings-, teknik- och analysarbete.
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Stärka barnets rättsskydd.
Enligt nuvarande svensk lag är barnpornografibrottet inte ett brott mot det
enskilda barnet. För att säkra barnets
rätt till att leva fritt från sexuell
exploatering, inklusive dokumenterade sexuella övergrepp, behövs en
lagändring.
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Resultat
Nordiskt Forum har redan gett positiva resultat, direkt och indirekt. Flera av de föreslagna handlingspunkterna har börjat att
genomföras. Till exempel anordnades ett särskilt sidomöte under
det årliga världsekonomiska forumet i Davos i januari 2017.
Susan Bissell, från Global Partnership to End Violence against
Children, ledde tillsammans med flera företag en diskussion om
hur privata sektorn kan bidra till att våld och sexuella övergrepp
ECPAT VB 2016
mot
barn på nätet motverkas. Sveriges barnminister Åsa Regnér,
Informationsgrafik
Avsnitt: Agenda 2030
som
samarbetade med ECPAT Sverige kring Nordiskt Forum,
Sid: X
bidrog i Davos med ett skriftligt uttalande.

, utnyttjanoch alla
tortyr mot

ECPAT Sverige

− För att uppnå målen i Agenda 2030 om att alla
flickor och pojkar i världen ska växa upp fritt från våld
och exploatering är det avgörande att alla samhällsaktörer bidrar och agerar. Näringslivet har här en viktig
roll. Den svenska regeringen arbetar tillsammans med
bland annat privat sektor, civilsamhället, utbildningsväsendet och med barnen i den här frågan,
säger barnminister Åsa Regnér.

Nordiskt Forum är en strategisk del i ECPAT Sveriges långsiktiga
påverkans- och samverkansarbete. Därför var det viktigt när
justitieminister Morgan Johansson under Nordiskt Forum talade
om behovet av en översyn av barnpornografibrottet. När frågan
om lagändring sedan lyftes i media i början av 2017 låg politisk
handling nära till hands, och den 24 januari 2017 meddelade
ministern
att en lagöversyn
påbörjats och ska vara klar under
Regeringen
Riksdagen
2017. Det ser vi som ett exempel på hur långsiktigt och idogt
påverkansarbete från ECPAT Sverige, och andra aktörer, ger
resultat.
STEG 5
STEG 6

ECPAT Sverige upprättar
och inger ett remissyttrande

STEG 4

Regeringens utredare
sammanställer samtilga
remissvar

Justitieminister Morgan Johansson deltog på ECPATs forum, där han bland annat
lyfte behovet av en översyn av barnpornografilagstiftningen.

stötta våra företagspartners i deras arbete för att uppfylla FN:s
hållbarhetsagenda.
Vi har inlett ett samarbete med Anova, som ger vård till personer
med sexuellt tändningsmönster mot barn, för bättre förebyggande hjälp till potentiella förövare. Vi har även påbörjat ett
samarbete med Barnafrid som är ett nationellt kunskapscenter
med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra
övergrepp mot barn. Samarbetet har fokus på att hitta vägar till
ett nationellt utbildningsprogram för att öka barns kunskap om
rätten till den egna kroppen samt om sexuella övergrepp. En
grupp av IT - och telekomaktörer har mötts tillsammans med
ECPAT för att diskutera möjliga samarbeten. Vi kommer också
att följa upp 2016 års forum med ett mindre möte med nyckelaktörer under hösten 2017.

ECPAT Sverige upprättar
och inger ett remissyttrande

Vad händer nu?
Under 2017 fortsätter vi arbetet tillsammans med nya och gamla
partners. De samarbeten och idéer som uppkommit under
projektets första år ska tas om hand och utvecklas. Bland annat
storsatsar ECPAT Sverige under politikerveckan i Almedalen i
juli, med flera seminarier tillsammans med politiker och privata
aktörer som deltog på Nordiskt Forum. Vi ska även fortsätta att

Efter Nordiskt Forum sa 76 % av
deltagarna att de hade bokat eller
planerade att boka ett möte med någon
de träffade på forumet.
–
Under seminariedagarna trendade hashtaggen #ECPATChallenge på Twitter.
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#stoppanäthandeln
Spridningen av övergreppsmaterial ökar
Julhandeln slår nya rekord varje år. Att handla julklappar på nätet
är smidigare än någonsin. Men det är inte bara julklappar som
köps online. Nätet har en baksida. Varje dag fotas och filmas
sexuella övergrepp på barn. Bilderna och filmerna säljs och
sprids på nätet - en växande handel där barnet omvandlas till en
handelsvara. Detta fokuserade ECPAT på under julen 2016 med
kampanjen #stoppanäthandeln. I ett uppmärksammat inslag i
TV4 Nyhetsmorgon, där ECPATs generalsekreterare och polisen
Ewa Thored deltog, fick tittaren en inblick i det viktiga arbete
polisen gör för att identifiera barnen på bilderna och varför
brottet måste få en högre prioritet.

Bakom varje bild finns ett brottsoffer

Stort engagemang i sociala medier

Identifieringen av barnet på bilden är det centrala. Bakom varje
bild finns alltid ett sexuellt övergrepp, och utredningar av så
kallade barnpornografibrott kan därför - om barnet identifieras
- växa till utredningar av våldtäkt, utnyttjande av barn för sexuell
posering eller andra sexualbrott mot barn. Så kallade barnpornografibrott måste därför prioriteras utifrån att de kan leda till att
ett barn kan tas ut ur en pågående övergreppssituation. Det finns
ett samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp
mot barn, det visar ECPATs senaste rapport om barnpornografibrottet som finns att läsa på ecpat.se. Personer som döms för
barnpornografibrott döms också i många fall för sexualbrott mot
barn. Av de fall forskningsrapporten granskade visade det sig
att de personer som dömdes för barnpornografibrott, i omkring
hälften av fallen (48 %), även dömdes för sexualbrott mot barn.

Filmen #stoppanäthandeln lades upp den 24 november på
ECPAT Sveriges YouTubesida. Med hjälp av bland andra ECPATs
ambassadör Joel Kinnaman lyfte filmen snabbt och hade i slutet
av december visats 133 000 gånger. Filmen delades 1 382 gånger,
och varje person som stöttade kampanjen fick en videohälsning
med ECPATs ambassadör Noomi Rapace, som personen också
kunde dela vidare.

#STOPPANÄTHANDELN ––– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

”Vi måste få folk att förstå att det här är en industri,
där handelsvaran är barn” – Joel Kinnaman, ambassadör
ECPAT Sverige, intervjuad i TV4 Nyhetsmorgon.
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ECPAT Hotline
ECPAT Hotline tar emot tips på misstänkt
barnsexhandel
ECPAT Sverige har sedan 2005 drivit ECPAT Hotline, en
webbaserad anmälningssida där vem som helst kan lämna tips på
misstänkt barnsexhandel. Alla inkomna tips granskas, och tips
som bedöms som möjligen illegala skickas vidare till antingen
svensk polis eller till en hotline i ett annat land. Under 2016
granskades 6558 tips, varav 1100 bedömdes som illegala (Fig1).
De flesta tipsen rör dokumenterade sexuella övergrepp på barn,
under 2016 var det 98,6 % (Fig2). Bilderna och filmerna skildrar
allt från sexuell posering till våldtäkt, sadism och tortyr. Skildringarna av övergreppen kan vara producerade i studiomiljö men
ofta har den sexuella exploateringen dokumenterats i hemmamiljöer.
Under 2016 lanserade ECPAT en årsrapport för hotlinearbetet
2015. En ny årsrapport publiceras under 2017.

Tips som bedömdes som illegala (Fig2)
Grooming
Antal:11

Förövare som reser i
syfte att exploatera
barn sexuellt
Antal:1

1% <1%
<1%
Människohandel
med barn för
sexuella ändamål
Antal:3

98.6%
Dokumenterade
sexuella övergrepp
på barn
Antal:1085

Barnet på bilden
De tips som skickas mellan ECPAT Sverige och ett annat
INHOPE-land kategoriseras utifrån en rad kriterier, bland annat
ålder och kön på barnet i övergreppsdokumentationen (Fig3).
(Fig3)
Pojke 17.2%

Antal inkomna tips till ECPAT Hotline (Fig1)
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Island
Ryssland
Kanada
28 EU-länder
USA
Bosnien och
Hercegovina

Mexiko

Serbien

Turkiet

Sydkorea

Kazakstan

Japan
Taiwan

Thailand

Filippinerna

Kambodja

Colombia
Ecuador
Peru

Brasilien

Australien

Sydafrika

INHOPE-medlemmar
INHOPE Foundation-deltagare
Länder i fokus för utveckling av samarbete

Nya Zeeland

INHOPE samlar hotlines runt om i världen
ECPAT Hotline är medlem i INHOPE, en paraplyorganisation
som samlar 51 hotlines från 45 länder. När en hotline i ett annat
land tar emot ett tips och spårar det till Sverige, skickas det till
ECPAT Hotline. Under 2016 skickade ECPAT Hotline vidare 682
tips till hotlines i andra länder via INHOPE, och ECPAT Hotline

tog emot 72 tips på brott som lokaliserats till Sverige. Genom
INHOPEs samarbete med Interpol bidrar varje hanterat tips
också till det internationella arbetet med att identifiera barnet
på bilden.

233

60.3%
400

Åldersgrupp på barnet

Tips skickade till svensk polis
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11.9%
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0
Spädbarn (64)

Förpubertal (455)

Pubertal (90)

Ej avgjort (145)

Grooming
Övergreppsmaterial
i öppna nätet
Övergreppsmaterial i
krypterade nätverk

3

1

Resande förövare
Människohandel
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Finanskoalitionen
Finanskoalitionen mot barnsexhandel
Finanskoalitionen startade 2008 då ECPAT Sverige tillsammans
med Skandiabanken bjöd in samtliga svenska banker att delta
i en svensk finansiell koalition mot barnsexhandel. Idag har
Finanskoalitionen 22 medlemmar, såväl banker som andra
finansiella aktörer, teknikföretag och polis.
Tack vare Finanskoalitionens arbete är det i dag mycket svårt att
använda kort för betalning av dokumenterade sexuella övergrepp
på barn. Brottsligheten hittar dock hela tiden nya vägar och i
takt med att polisen lyckats stoppa traditionella betalvägar för
köp av övergreppsmaterial, har utmaningarna växt på andra håll.
De senaste åren har så kallade fillagringstjänster ökat kraftigt för
spridning av illegalt material. Ofta används kryptovalutor, till
exempel Bitcoin, för att betala för konton inom dessa fillagringstjänster, vilket innebär att spårbarheten försämras.

betaltransaktioner varit en viktig del i polisens utredning av
fallet. Även examensarbetet från Linköpings Tekniska Högskola
presenterades.
Under 2016 övergick Finanskoalitionen från ett informellt
nätverk till en ideell organisation och är numera en egen juridisk
person med egna stadgar. Huvudansvar för administrationen
ligger hos Bankföreningen tillsammans med ECPAT. Ordförande
för Finanskoalitionen är som tidigare Mats Odell.

Under 2016 initierade Finanskoalitionen ett examensarbete
med två studenter från Linköpings Tekniska Högskola under
handledning av CGI. Studien handlade om att identifiera och
analysera digitala betalningsflöden kopplat till illegal verksamhet
på internet. Studien fokuserade på två metoder. Den ena för att
klassificera och kartlägga fillagringstjänster utifrån Bitcoinbetalningar, den andra för att finna korrelation och kartlägga till
synes anonyma förövare med hjälp av matematiska modeller.
Polisen anser att studien är mycket intressant som metod för att
kunna identifiera anonyma förövare som utnyttjar barn sexuellt.
Den 7 juli arrangerade ECPAT och Finanskoalitionen ett välbesökt seminarium i Almedalen med rubriken ”Barnsexhandel
på nätet – hur ska näringsliv, myndigheter och civilsamhället
samverka mot brottsligheten?” Polisens nationella operativa
avdelning presenterade ett fall där en svensk förövare via
webbkamera begått övergrepp på barn på Filippinerna, och där

Jesper Asplund och Caroline Berggren från Linköpings Tekniska
Högskola, författarna bakom examensarbetet om hur digitala
betalflöden utnyttjas för illegal verksamhet.
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Att förhindra betalningar
för övergreppsmaterial genom
det finansiella systemet i samarbete med polisen.

Att öka kunskapen
om problematiken i syfte
att kunna bidra i det förebyggande arbetet.

Att vara medlem i

Finanskoalitionen
innebär:
Att delta i avstämningsmöten
och arbetsgrupper för att bidra
i det förebyggande arbetet.

Ett ställningstagande
– att såväl internt som externt tydligt
ta avstånd från sexuell exploatering av
barn, genom information till anställda
och kunder samt implementering av
riktlinjer mot barnsexhandel.

PÅVERKAN ––– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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Arbetet med att stärka
barnets skydd mot
sexuell exploatering
ECPAT arbetar ständigt för att öka kunskapen om barnsexhandel
hos beslutsfattare, myndigheter, företag och allmänheten. Arbetet
med att föra upp frågan på agendan innebär oräkneliga mail,
telefonsamtal och möten. Det är ett arbete som inte syns utåt
men som är avgörande för de framgångar som sedan nås i form
av till exempel stärkt lagstiftning.
Genom påverkanskampanjer arbetar vi för att öka kunskapen
om barnsexhandel och engagera allmänheten att sätta press på
politiker och beslutsfattare till förändring. ECPAT arbetar också
för en stark samverkan mellan civila samhället, myndigheter och
näringsliv i kampen mot barnsexhandel. Ett exempel på detta är
det Nordiska Forum mot sexuell exploatering av barn på nätet
som ECPAT arrangerade tillsammans med regeringen i november 2016 (se sid 4).

Samverkan

Påverkan

Kunskap

ECPAT (och andra
intresseorganisationer)

Regeringen

Lagförslag

Bedriver påverkansarbete för att få till
stånd en översyn av befintlig lagstiftning i
de fall vi finner den bristfällig.

Regeringen tar fram ett nytt lagförslag.

Lagförslaget skickas ut till remissinstanser.

STEG 1

STEG 2

STEG 3

PÅVERKAN ––– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

En annan viktig del av ECPATs påverkansarbete är att upprätta
och lämna in remissyttranden, våra synpunkter på nya lagförslag.
ECPATs utgångspunkt i remissvaren är alltid att kritiskt granska
lagförslag utifrån ett barnrättsligt perspektiv. ECPATs remissyttranden finns att läsa på ecpat.se.

15

Slutligen deltar ECPAT aktivt i den allmänna debatten för att
bilda opinion om barnsexhandel, utifrån våra analyser av vad
som behöver förändras. Vi ser också till att berörda politiker
prioriterar denna fråga så att den alltid finns med på den
politiska agendan.

ECPAT bidrar också till att ny lagstiftning föreslås från regeringens sida. Som ett exempel på detta kan nämnas barnpornografilagstiftningen. ECPAT har länge drivit frågan om att det så
kallade barnpornografibrottet ska flyttas från kapitel 16 i brottsbalken, som reglerar brott mot staten, till kapitel 6 i brottsbalken
som reglerar sexualbrott. I januari 2017 lät regeringen meddela
att en översyn av lagstiftningen görs och att ett lagförslag är att
vänta innan årsskiftet. ECPAT inväntar nu utredningens betänkande, för att sedan lämna ett remissyttrande över detta.

ECPAT Sverige

Regeringen

Riksdagen

ECPAT Sverige skriver och lämnar in
ett remissyttrande.

Regeringens utredare sammanställer
samtliga remissvar, och skriver ett utkast till
lag som granskas av Lagrådet. Regeringen
lämnar sedan en proposition till riksdagen.

Riksdagen röstar och fattar beslut om
eventuell ny lagstiftning.

STEG 4

STEG 5

STEG 6

INSAMLING OCH EKONOMI ––– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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Engagemanget ökar
2016 var ett starkt år med ett ökat engagemang från allmänhet
och företag. Under året ökade antal ECPAT-supportrar med
29 %, och dessutom ökade antalet privatpersoner som gav en
gåva med 90 %. Det är en trendökning och en viktig del i ECPATs
långsiktiga arbete för stabil finansiering. Arbetet med insamlingsdrivande kommunikation kommer att utvecklas kontinuerligt för
att ge allmänheten fler möjligheter att engagera sig och bidra.

En bidragande orsak till det ökade engagemanget var vårens
påskkampanj med verkliga berättelser av barn, genom författarinnan Natalie Gerami och hennes bok Tysta rop, samt årets
starka julkampanj #stoppanäthandeln, som illustrerade hur
övergrepp på nätet är en verklighet för barn som brottsoffer idag.

+93,25% (1341)
+29% (287)

2015
–
997

2016
–
1284

2015

2016

–
1438

–
2779

ECPAT-Supportrar

Givare

(månadsgivare)

(Ej månadsgivare)
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Trygghet för givaren
ECPAT kan göra fler insatser i kampen mot barnsexhandel med
ett större finansiellt stöd och ett större engagemang från olika
givare. Under 2016 ökade insamlingen ytterligare jämfört med
föregående år och särskilt tydligt var engagemanget i de sociala
kanalerna.

3002 kr

413 735 kr

3%

Bidrag

Postkodlotteriet, Nordiska Ministerrådet
och Sida möjliggör satsning för FNs nya
hållbarhetsmål
Stödet från Postkodlotteriet, Nordiska Ministerrådet och Sida har
möjliggjort ECPAT Sveriges satsning på FNs nya hållbarhetsmål
och gett förutsättningar för ett starkare arbete mot barnsexhandel
såväl nationellt som globalt.

Övriga intäkter inkl räntor

Medlemsavgifter

70%

3 785 265 kr

27%

Resultatet av denna satsning har lett till ett Nordiskt Forum mot
sexuell exploatering av barn på nätet, inspelning av två animerade informationsfilmer och samverkansaktiviteter med näringsliv
och myndigheter, med utgångspunkt i FNs nya globala hållbarGåvor
hetsmål. Postkodlotteriet har under året bidragit till detta arbete
9 609 695 kr
med 1 259 985 kr, Nordiska Ministerrådet med 186 178 kr och
Övriga intäkter
Sida med 85 000 kr. Postkodlotteriets stöd fortsätter under 2017.
Medlemsavgifter

Intäkter

Bidrag

Totalt: 13 784 697 kr

Gåvor

Administration

Arbete mot
barnsexhandel

1 788 560 kr

10 381 439 kr

13%

Insamling
1 666 356 kr

75%

Administration

12%
Insamling

Kostnader
Totalt: 13 836 355 kr
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FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Läs
mer i kapitlet om Nordiskt Forum.

Arbete mot barnsexhandel

18

INSAMLING OCH EKONOMI ––– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

En treårig satsning

Vägen till ökad kunskap

Handelsbanken gick in i sitt andra år i sitt treåriga samarbete
med ECPAT. Som en del av sin verksamhet hanterar banker
betalningar och korttransaktioner och är därmed ofrivilligt
inblandade i handeln med barn för sexuella ändamål. Genom
att samarbeta med ECPAT ser Handelsbanken till att skaffa sig
kunskap om barnsexhandel. Samarbetet syftar till att försvåra
och förhindra att bankens produkter och tjänster missbrukas för
någon form av barnsexhandel.

Under 2016 fördjupade en av Finanskoalitionens medlemmar,
FOREX Bank, sitt engagemang med ECPAT Sverige. Banken
utbildade sin personal och informerade om arbetet mot barnsexhandel både internt och externt till sina kunder.

En lott kan göra skillnad
PostkodLotteriet bidrog med 5 miljoner kronor och ett extra,
mycket uppskattat, bidrag kom från TV-programmet Postkodsmiljonären då skådespelaren Kjell Bergqvist tillsammans med
retorikern och författaren Elaine Eksvärd, skänkte sin vinstsumma på 100 000 kr till ECPAT.
ECPAT Sverige möter FOREX Banks VD Anders Scherlund och hållbarhetsansvarig Kristina Meurke.
Kjell Bergqvist och Elaine Eksvärd på Heta Stolen i PostkodMiljonären.

INSAMLING OCH EKONOMI ––– VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Företagstjänster kan missbrukas
IT - och telekomsektorn är en bransch vars tjänster riskerar att
missbrukas i samband med sexuell exploatering av barn. Telenor
Sveriges mångåriga samarbete med ECPAT förlängdes även detta
år. Företagets engagemang syntes bland annat under Almedalsveckan i ECPATs seminarium samt vid ECPATs Nordiska
Forum, där Telenors VD deltog. Telenor har också ett dedikerat
ECPAT-team som jobbar internt med barnets rättigheter.

I panelsamtal under Nordiskt Forum: Soledad Piñero Misa - moderator, Patrik Hofbauer - VD
Telenor Sverige, Niklas Adalberth - grundare Norrsken Foundation, Verónica Donoso – generalsekreterare INHOPE, Daniel Akenine - nationell teknik och säkerhetschef Microsoft Sverige.

TACK!
Ett varmt tack till alla våra vänoch stödföretag, samarbetspartners
och ECPAT-supportrar som bidrar till
vårt arbete! Ni hjälper oss att
göra skillnad.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
ECPAT Sverige är en ideell förening och barnrättsorganisation
vars vision är en värld utan barnsexhandel. ECPAT Sverige är
självständig medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av
95 organisationer i 86 länder.
ECPAT Sveriges ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter,
bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel.
Genom att tillhandahålla information och förslag på konkreta
åtgärder samt genom att betona efterfrågans roll som drivkraft
i barnsexhandeln, verkar ECPAT för att olika svenska och internationella samhällsaktörer på bästa sätt agerar för att motverka den globala barnsexindustrin. ECPATs konkreta arbete
innefattar drift av en webbaserad hotline för tips om misstänkt
barnsexhandel och samverkan med Polisens Nationella Operativa avdelning (Nationellt IT-Brottscentrum, sexuella övergrepp mot barn); informations- och påverkansarbete riktat
till politiker, utredare, myndigheter och journalister; informationsinsatser och opinionskampanjer riktade till allmänheten;
samverkan med relevanta bolag inom näringslivssektorerna
IT - / telekom, bank- och finans samt rese- och turism.
ECPAT har två 90-konton, bankgiro 903-4349 och plusgiro
90 34 34-9, och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. ECPAT är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och tillämpar FRIIs Kvalitetskod. Allmänhet och företag kan utöver gåvor till ECPATs 90-konton stödja
via kortbetalningar på ECPATs hemsida, sms-gåvor till 72 980,
Swish till 9034349 samt via autogiro.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
ECPAT Sveriges strategiska målsättningar är att öka kunskapen
hos prioriterade målgrupper om kommersiell sexuell exploatering av barn i syfte att skapa förståelse för frågans angelägenhet;
engagera prioriterade målgrupper att ta ställning och på olika
sätt agera mot kommersiell exploatering av barn; förhindra fler

av dessa brott genom förebyggande insatser, adekvat lagstiftning och minskad tillgänglighet.
Måluppfyllelse i det brottsförebyggande arbetet under
året:
• En undersökning från företaget YouGov visar att kännedomen om ECPATs webbaserade anmälningshotline om barnsexhandel på www.ecpathotline.se ökade från 4 % till 8 % mellan
2014 och 2015, och under 2016 låg siffran fortsatt stabilt runt
7 %. Tipsen till ECPAT Hotline ökade från 5 430 under 2015
till 6 558 under 2016. Andelen tips på övergreppsmaterial där
barnet bedöms vara spädbarn ökade från 4 % under 2015 till
8,4 % under 2016. Tipsen granskas och hanteras av ECPAT enligt polisens instruktioner och vidarebefordras sedan till polisens nationella specialgrupp eller till relevant mottagare i andra
länder via INHOPE, det internationella nätverket av hotlines.
En viktig effekt under året av INHOPE-medlemskapet var, att
av de tips som bedömdes vara illegal dokumentation av sexuella övergrepp på barn lokaliserade till Sverige (svensk server,
svenskt offer eller svensk förövare) kom hela 82 % från andra
hotlines i INHOPE-nätverket. I december 2016 genomfördes
en veckolång digital annonskampanj för att öka kännedomen
om EPCATs hotline med målgrupp vuxna män 18 – 40 år. Den
resulterade bl.a. i att annonsbudskapet visades 1 277 456 gånger
på utvalda sajter.
• Finanskoalitionen mot barnsexhandel, som startade 2009
på initiativ av ECPAT, har flertalet banker samt ett antal andra
finansaktörer som medlemmar. Finanskoalitionen initierade
och handledde under 2016 ett examensarbete om kryptovalutor och genomförde tillsamman med ECPAT ett seminarium
under Almedalsveckan då bland annat resultatet från examensarbetet presenterades. Under 2016 övergick Finanskoalitionen
till en egen ideell förening, och det administrativa ansvaret fördes då över till Bankföreningen. ECPAT valdes in till posten
som vice ordförande i föreningen.

• ECPAT förlängde under året samarbetet med telekommunikatören Telenor Sverige, där företaget fortsatte engagemanget
som ett samarbetsföretag till ECPAT. Förutom det kontinuerliga arbete som gjordes inom Telenors ECPAT team, ett antal
nyckelpersoner som jobbar internt med barnets rättigheter,
deltog även delar av Telenors ledningsgrupp under Almedalsveckan i ECPATs seminarium samt i ECPATs Nordiska Forum
under hösten.
• Partnersamarbetet med Svenska Handelsbanken gick in i
ett intensivt andra år, där den interna kommunikationen med
utbildningsinsatser låg i fokus. Under året började samarbetet
kommuniceras bredare även till kunder och omvärld.
• Årets julkampanj #stoppanäthandeln fick stort genomslag i
press och sociala media. Kampanjfilmen fokuserade på problematiken runt internets möjligheter att dela övergreppsmaterial
förövare emellan. Bidrog med sina röster och sitt engagemang
gjorde ECPATs ambassadörer Joel Kinnaman och Noomi
Rapace.
Måluppfyllelse i informations- och påverkansarbetet
under året:
• ECPAT har lanserat en oberoende forskningsrapport om det
s.k. barnpornografibrottet. Brottet ligger idag under brottsbalkens 16:e kapitel och ses därmed som ett brott mot staten.
Barnpornografibrottet är i själva verket ett dokumenterat sexuellt övergrepp och borde därför flyttas till 6:e kapitlet brottsbalken som reglerar sexualbrott. Forskningsrapporten visar att det
finns ett starkt samband mellan barnpornografibrott och sexuella övergrepp mot barn. I näst intill hälften (48 %) av de domar
som forskningen omfattade visade det sig att de personer som
dömdes för barnpornografibrott även dömdes för sexualbrott
eller andra brott mot barn. Forskningen pekar också på att
barn endast undantagsvis får ställning som målsägande i rena
barnpornografibrott och att en flytt av brottet till 6:e kapitlet
brottsbalken skulle leda till större förutsättningar för barnet att
få målsägandestatus – som i sin tur är en förutsättning för att
barnet ska få ett målsägandebiträde som bevakar dess rättigheter och för talan om bl.a. skadestånd. ECPAT bevakar nu frågan
om en ändrad barnpornografilagstiftning som för närvarande
ses över på regeringsnivå och kräver en effektiv lagstiftning som
på ett tydligt sätt speglar brottets allvar genom att dels synliggöra det enskilda barnet i övergreppsmaterialet och dels markerar att barn i allmänhet aldrig får uppfattas som sexualobjekt.
Justitieminister Morgan Johansson har gett besked att en översyn av lagen kommer att påbörjas. Även en översyn av rubriceringen av själva barnpornografibrottet kommer att ske så att
det speglar vad det faktiskt handlar om, dvs. dokumenterade
sexuella övergrepp mot barn.
• ECPAT vill uppmärksamma och sprida kunskap om hur
internet kan göras till en tryggare plats för barn och unga. Det
arbetet kan börja på riktigt först när det finns kunskap om hur
verkligheten ser ut för barn online idag. En viktig del i det
handlar om sexuell exploatering av barn och därför har ECPAT
lanserat en podcast - ECPOD - om kampen mot barnsexhandel. ECPOD bekostas med medel från PostkodLotteriet.
• Över 250 personer deltog i Nordiskt Forum mot Sexuell
Exploatering av Barn på Internet som ECPAT samordnade

tillsammans med Socialdepartementet i november 2016. Deltagarna kom bl.a. från Sverige, Norge, Finland, Island, USA och
Storbritannien. Programmet innehöll både plenum-föreläsningar och paneldiskussioner samt grupparbete och interaktiva
presentationer. Deltog gjorde bland andra justitieminister Morgan Johansson, barnminister Åsa Regnér, representanter från
nordiska regeringar, erkända experter på barns rättigheter och
internet, kliniker, utredare från nordisk polis, Europol, många
stora IT - / telekomföretag samt en rad barnrättsorganisationer
och akademiker från Norden. 82 procent av deltagarna i Nordiskt Forum gav eventet fyra eller fem stjärnor (av fem möjliga) som ett övergripande betyg. Ett av de viktigaste resultaten
från Nordiskt Forum var de förslag på konkreta åtgärder som
deltagarna tillsammans arbetade fram, samlade i åtgärdsplanen Nordic Forum Agenda for Action. De åtta förslagen som
deltagarna åtog sig att arbeta vidare med fokuserar bl.a. på det
juridiska skyddet, teknikutveckling, samverkan mellan internetleverantörer, terminologi och tillgång till information och
stöd för barn och vuxna som arbetar med barn.
• ECPAT och flera andra barnrättsorganisationer har länge verkat för att Sverige ska inkorporera barnkonventionen i svensk
lag. Det var därför både efterlängtat och välkommet när Barnrättighetsutredningen under våren 2016 lämnade ut sitt betänkande ”Barnkonventionen blir svensk lag” (SOU 2016:19) på
remiss. ECPAT tillstyrkte så gott som samtliga förslag i betänkandet. En brist var dock att utredningens direktiv inte omfattade en översyn av inkorporering av det fakultativa protokollet
om handeln med barn, barnpornografi och barnprostitution
samt det fakultativa protokollet om en internationell klagomekanism för barn. I februari 2016 gav ECPAT in sitt remissvar
avseende översynen av straffbestämmelsen om kontakt med
barn i sexuellt syfte (Ds 2015:49). ECPAT tillstyrkte i stort sett
alla utredningens förslag. Det tredje och sista remissvaret som
ingavs från ECPATs sida under 2016 var SOU 2016:42 - Ett
starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m. Detta
utgjorde ett delbetänkande av Människohandelsutredningens
betänkande.
• ECPAT och Finanskoalitionen genomförde ett kunskapsseminarium under Almedalsveckan i Visby med titeln ”Barnsexhandel på nätet – hur ska näringsliv, myndigheter och
civilsamhället samverka mot brottsligheten?”. Ca 80 personer
deltog vid seminariet. Syftet var att nå ut med kunskap om
barnsexhandeln för att bli fler som engagerar sig i frågan, och
visa Finanskoalitionen som ett framgångsrikt exempel där
näringsliv, ideella sektorn och polisen samarbetar aktivt för att
stoppa barnsexhandel. Vid seminariet presenterades också ett
examensarbete som Finanskoalitionen initierat om nya digitala betalsätt såsom kryptovalutor och utmaningen som följer med kampen mot barnsexhandel på internet. Medverkade
gjorde representanter från Handelsbanken, Ikano Bank, CGI
Sverige, Polisens Nationella Operativa Avdelning, Linköpings
tekniska högskola och ECPAT Sverige. ECPAT deltog även i en
paneldiskussion om människohandel, anordnad av Frälsningsarmén. Inför Almedalseminariet deltog ECPAT i TV4 s morgonprogram där examensarbetet presenterades.
• ECPATs hemsida på www.ecpat.se har under året aktivt an-
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vänts som skyltfönster för olika aktiviteter och kampanjer på
första sidan. Gåvosidorna uppvisar mer trafik än tidigare vilket
visar att ett tydligt fokus på digitalt engagemang och insamling
har gett effekt. Antal unika besök under 2016 var 69 657. Årets
starkaste blogginlägg var under påskens kampanj, där utdrag
ur Natalie Geramis bok ”Tysta Rop”, fick ett genomslag med
7 500 sidvisningar. Antalet fans på ECPATs Facebook ökade
från 23 559 likes i december 2015 till 27 044 likes i samma månad 2016. Antalet följare på Instagram ökade med 55 % samt
Twitter uppvisade hela 411 806 visningar med 503 Tweets och
1 141 Retweets.
• Den treåriga satsningen med projektmedel från PostkodLotteriet för att stärka och utveckla ECPATs informations- och opinionsbildning till allmänheten samt att öka ECPATs insamling
började ge effekt under 2016. Privatinsamlingen påvisade ett
positivt resultat i form av att intäkterna via autogiro och månads-sms ökade med 47 % under 2016. Intäkterna via swish
ökade från ca 5 000 kr till drygt 200 000 kr. En kommunikationsstrategi togs fram av organisationens nya PR-byrå Gullers
Grupp, vilken syftade till att stötta arbetet med insamlingsaktiviteter och övriga events.
Måluppfyllelse i det organisationsutvecklande arbetet
under året:
• ECPAT tecknade under året ett ramavtal med Avonova gällande företagshälsovård. Med ramavtalet samlas arbetsmiljö-

Förändring av eget kapital

aktiviteterna hos en aktör och ECPAT fortsätter att stärka det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att bl.a. handleda personal
och på olika sätt stödja individer, grupper och organisationen
för god arbetsmiljö.
• Under året färdigställdes det interna ledningssystemet
”ECPAT Så Gör Vi”. Det är tillgängligt för alla medarbetare via
intranätet och beskriver ECPATs gemensamma arbetssätt; det
innehåller alla styrande, redovisande och hjälpande dokument
som ECPAT fastställt. Samtidigt påbörjades sista fasen med att
migrera dokumenthanteringen från fil-server till en molnbaserad lagringstjänst. Detta sparar tid, ökar transparensen och
tillgängligheten samt minskar ECPATs totala kostnader för dokumenthantering.
Resultat och ställning
Årets resultat blev ett underskott på 51 658 kr. De största enskilda intäkterna utgjordes av PostkodLotteriets utdelning på
5 000 000 kr, deras projektbidrag på 1 259 985 kr till första året
av det tvååriga projektet för genomförande och uppföljning av
ett Nordiskt Forum samt 832 380 kr till andra året av det treåriga projektet ”Innovation och utveckling för att ta kampen mot
barnsexhandel till nästa nivå”. Andra stora intäkter var insamling från företag 2 629 622 kr, insamling från allmänheten inklusive medlemsavgifter 2 093 808 kr samt verksamhetsbidrag
från Socialstyrelsen 1 366 636 kr.

Ändamåls-bestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans

0

3 652 868

3 652 868

-51 658

-51 658

3 601 210

3 601 210

Ändamålsbestämt
Årets resultat
Utgående balans

0

Nyckeltal

2016

2015

2014

2013

2012

Besök på hemsidan (Google Analytics)

69 657

72 437

73 047

43 800

40 198

27 %

26 %

24 %

23 %

21 %

11,7 milj

10,1 milj

11,4 milj

12,7 milj

10,7 milj

1,6 milj

1,5 milj

1,4 milj

1,8 milj

1,8 milj

Andel av befolkningen 16-74 år som hört
talas om ECPATs hotline (YouGov)
Insamlade medel
Statliga bidrag
Ändamålskostnader

10,4 milj

8,9 milj

10,6 milj

12,6 milj

11,0 milj

Ändamålskostnadernas andel av totala
verksamhetskostnader

75 %

75 %

77 %

82 %

82 %

Medelantal anställda

12,0

11,0

10,5

9,6

7,9

Finansiella instrument
Under året har ECPAT haft nästan hela sitt kapital placerat på
olika typer av bankkonton. 100 000 kr är placerade i Swedbank
Robur Humanfond, där ECPAT är en av förmånstagarorganisationerna.
Placeringspolicy
ECPATs placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra placeringar. ECPATs kriterier för sparat kapital anger att organisationen ska ha ett eget kapital på minst ett halvt års verksamhetskostnader exklusive ändamålskostnader och högst fem års
verksamhetskostnader exklusive ändamålskostnader.
Medlemmar
På årsmötet i april beslutades att ECPAT i fortsättningen har endast en medlemskategori och det är medlemsorganisationer. Vid
årsskiftet fanns det 18 medlemsorganisationer: Erikshjälpen,
Frälsningsarmén, Hotell- och Restaurang Facket, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, PLAN Sverige, PMU Interlife, Riksförbundet Folkmusik och Dans, Scouterna, SSU, Stiftelsen Idéer
för livet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Svenska Resebyråföreningen, TCO, Unga Örnars Riksförbund, Unizon (f d
SKR), Vårdförbundet och World’s Children’s Prize Foundation.
Övrig icke-finansiell information
ECPAT har fortsatt att växa och utvecklas vilket inneburit
vidare förändringsarbete. I juni 2016 antogs en ny organisationsstruktur med bl.a. en programgrupp, en kommunikationsgrupp och en insamlingsgrupp. Under året tillsattes även
en programchef och en insamlingschef som tillsammans med
generalsekreteraren och kanslichefen bildar en ledningsgrupp.
Framtida utveckling
Strategin för 2014 – 2018 ligger fast och ECPAT kommer att
fortsätta arbetet för att stärka sin opinionsbildande roll genom att mobilisera relevanta målgrupper med information
och ökad kunskap, samt att accelerera det brottsförebyggande
arbetet genom strategiska näringslivssamarbeten och ett ökat
antal relevanta tips till ECPAT Hotline. Arbetet med Nordiskt
Forum har gett flertalet positiva effekter som kommer utveckla
verksamheten kommande år. Under 2018 löper innevarande
strategi ut samtidigt som det är valår i Sverige. ECPAT kommer
därför under 2017 att påbörja arbetet med en ny flerårsstrategi.
Satsningen på att öka insamlingen från allmänheten och minska beroendet av en enskild finansiär har fortsatt, men Postkodmedel utgör fortfarande drygt 50 % av de totala intäkterna. Under 2017 förväntas satsningen på insamling från allmänheten
att ge större effekter.
Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2016-04-26 med 9 röstberättigade enskilda och närvarande medlemmar, samt röstberättigade representanter för 6 medlemsorganisationer. Vid årsmötet
antogs stadgeändring som innebär att medlem i ECPAT Sverige
är en riksorganisation eller stiftelse med allmännyttigt ändamål
och som vill stödja ECPAT Sverige. Termerna enskild medlem
och stödmedlem upphör och dessa medlemmar uppmanades

att bli ECPAT-supportrar, dvs månadsgivare.
Anna Nilsson, Ann-Marie Orler och Johan Forsberg omvaldes som ledamöter på två år. Till organisationsrepresentant på
två år omvaldes Madeleine Sundell, Frälsningsarmén. Elin
Lundgren invaldes som organisationsrepresentant för SSU på
fyllnadsval på 1 år. Fredrik Sjölander omvaldes som revisor på
ett år och Knut Heilborn omvaldes som revisorssuppleant på
ett år, båda auktoriserade revisorer KPMG. Till valberedningen
omvaldes Didrik von Seth (sammankallande), Fredrik Lundh
Sammeli, Birgitta Engberg och Camilla Lindquist (Scouterna).
Till valberedningen invaldes även Lars Arrhenius att efterträda
Thomas Bodström.
Styrelsen består av ordförande, en vice ordförande och fem
ledamöter och har hållit 8 protokollförda styrelsemöten, plus
ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Inger Davidson (f.d. statsråd och riksdagsledamot). Ordförande hela året. Deltagit på samtliga möten.
Anna Nilsson (verksamhetschef advokatbyrå, tidigare resebranschen): Vice ordförande hela året. Deltagit på 7 möten.
Johan Forsberg (mediastrateg): Ledamot fram till december
2016. Valdes till vice ordförande i december 2016. Deltagit på
alla möten.
Ann-Marie Orler (polischef och jurist): Ledamot hela året.
Deltagit på 5 möten.
Tove Kjellander (projektledare, specialiserad inom barnkonventionen): Ledamot till och med 21 februari 2016 varefter hon
arbetat för kansliet som konsult i projektet Nordiskt Forum.
Hon har under denna period som konsult inte deltagit vid styrelsens möten eller i dess beslut.
Lisa Ericson (ordförande Nätverket för barnkonventionen
samt politisk sekreterare): Ledamot hela året. Deltagit på 6 möten.
Madeleine Sundell (MR-jurist, Frälsningsarmén): Organisationsrepresentant hela året. Deltagit på samtliga möten.
Elin Lundgren (riksdagsledamot, SSU): Organisationsrepresentant. Invald i styrelsen på årsmötet i april. Därefter deltagit
på 3 av årets resterande 4 möten.
Utöver generalsekreterare Anders Pettersson har ECPATs
kansli under året bestått av 13 anställda: kanslichef, programchef, insamlingschef, administratör, ekonomiansvarig,
barnrättsrådgivare, två jurister, digital kommunikatör, pressekreterare, projektledare Nordiskt Forum och marknadsföringsansvarig.
Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT Sveriges
beskyddare. Joel Kinnaman, Noomi Rapace, Kjell Bergqvist och
Åsa Jinder är ECPAT Sveriges ambassadörer.
I ECPATs Program- och forskningsråd har ingått: Majgull
Axelsson (författare); Monica Dahlström-Lannes (f d sexualbrottsutredare); Christian Diesen (professor processrätt); Madeleine Leijonhufvud (professor straffrätt); Anna-Lena Nilemar (kammaråklagare); Jerzy Sarnecki (professor kriminologi);
Mårten Schultz (professor civilrätt). I Media- och marknadsföringsrådet har ingått: Johan Forsberg (mediastrateg); Gunnar Gidefeldt (kommunikationschef); Peder Ramel (VD och
affärsstrateg); Jesper Åström (digital strateg); Sara Domeij (digital strateg). Medlemmarna i dessa två råd har ECPAT kunna
använda vid behov och i enskild kapacitet.

23

24

RESULTATRÄKNING
Not

2016

2015

2
2

413 735
9 609 695
3 758 265
2 951

748 966
8 618 689
2 943 147
36 086

13 784 646

12 346 888

-10 381 439
-1 666 356
-1 788 560

-8 921 778
-1 160 877
-1 834 371

-13 836 355

-11 917 026

-51 709

429 862

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

51
0

672
0

Summa resultat finansiella investeringar

51

672

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-51 658

430 534

ÅRETS RESULTAT

-51 658

430 534

VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT

3,4
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BALANSRÄKNING
Not

2016-12-31

2015-12-31

5

310 105

248 991

6
7

234 160
490 260

200 804
490 260

1 034 525

940 055

110 647
154 350
504 155

7 932
252 258
568 451

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

769 152
6 141 917
6 911 069

828 841
5 866 569
6 695 410

SUMMA TILLGÅNGAR

7 945 594

7 635 465

0
3 601 210

0
3 652 868

3 601 210

3 652 868

408 807
85 065
3 176 808
673 704

311 273
240 306
3 063 895
367 123

Summa kortfristiga skulder

4 344 384

3 982 597

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 945 594

7 635 435

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9
10
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd för årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1)
och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande
riktlinjer för årsredovisning enligt K3 (januari 2017). Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.

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
en 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 uppfyllt eller kommer att uppfylla
vissa villkor och om ECPAT har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
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 verkligt värde.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som 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. De s k sam-

kostnaderna är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och
administrationsfunktionerna och består bl a av IT, personal
och hyra. Samkostnaderna fördelas procentuellt på de tre funktionerna i enlighet med hur stor del av arbetstiden personalen
ägnar respektive funktion.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till ECPAT Sveriges uppdrag enligt stadgarna, dvs informations-, opinions-, påverkans- och samverkansarbete mot
barnsexhandel. Kostnader för administration som uppstår
som en direkt följd av sådant arbete ingår i ändamålskostnader.
I ändamålskostnader ingår även en del av samkostnaderna.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs såväl
privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar
både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare, och
utgörs t ex av kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
I insamlingskostnader ingår även en del av samkostnaderna.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för
att administrera och driva organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren, och utgörs t ex av styrelse- och årsmöten, revision av själva organisationen samt administrativa system. I administrationskostnader
ingår även en del av samkostnaderna.
Leasing
Alla ECPAT Sveriges leasingavtal redovisas som operationella,
dvs. leasingavgiften redovisas 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. Eftersom 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 en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier inklusive programvara: 3 år
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar
till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta. Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande

till 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.

NOT 2 INSAMLADE MEDEL
2016

2015

1 291 229
688 844
5 000 000
2 629 622

719 718
509 354
5 000 000
2 389 617

9 609 695

8 618 689

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Företag i Finanskoalitionen mot barnsexhandel
PostkodLotteriet SpecialProjekt för 1 milj flickor
PostkodLotteriet Innovationsprojekt
PostkodLotteriet SpecialProjekt Nordiskt Forum
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Summa insamlade bidrag (c)

28 086
0
832 380
1 259 985
0
2 120 451

11 531
115 516
1 016 100
0
300 000
1 443 147

Offentliga bidrag
Socialstyrelsen
Nordiska Ministerrådet
Sida
Summa offentliga bidrag

1 366 636
186 178
85 000
1 637 814

1 500 000
0
0
1 500 000

3 758 265

2 943 147

9 609 695
0
2 120 451

8 618 689
0
1 443 147

11 730 146

10 061 836

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten inkl församlingar
Stiftelser och organisationer
PostkodLotteriet årets utdelning
Företag inkl buy aid AB
Summa gåvor (a)

Summa bidrag (d)
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b)
Bidrag som redovisats som intäkt (c)
Summa insamlade medel
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NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN
TILL STYRELSEN
Medelantal anställda

2016

Sverige (=Totalt)

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

2015

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

12,0

3,0

11,0

2,3

2016

2015
Antal på
Varav
balansdagen
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

8

1

8

2

4

1

2

1

Styrelseledamöter
Generalsekreterare
och andra i ledningsgruppen

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Förlorad arbetsinkomst styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda

2016
0
761 390
4 758 260

2015
0
747 980
4 262 481

Totala löner och ersättningar

5 519 650

5 010 461

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

2 630 307
(723 751)

2 424 794
(691 683)

Av pensionskostnaderna avser 345 980 kr generalsekreteraren (369 986 kr 2015).
Ideellt arbete
Förutom styrelsen har under året 17 personer (11 personer
2015) arbetat ideellt för ECPAT, framförallt med information, insamling och administration. Värdet av dessa ideella
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren anställdes i oktober 2013 med en uppsägningstid på 12 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.
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NOT 4 LEASING
ECPAT leasar framför allt kontorslokaler samt viss kansliutrustning av mindre värde.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 024 184 kr (1 015 935 kr).
Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande:
Inom 1 år
2-5 år
Senare än 5 år
Summa

2016
1 032 723
1 893 326
0
2 926 049

2015
1 015 935
2 878 483
0
3 894 418

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019-10-31 och är möjligt att förlänga till 2022-10-31

NOT 5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2016
563 067
224 993
-39 059
749 001

2015
426 745
154 680
-18 358
563 067

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

314 076
-39 059
163 879
438 896
310 105

196 519
-18 358
135 915
314 076
248 991

NOT 6 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående redovisat värde
Specifikation av fonder
Swedbank Robur Humanfond
Swedbank Robur Penningmarknadsfond

2016
200 804
33 356
234 160

2015
169 524
31 280
200 804

Redovisat värde
100 000
134 160
234 160

Marknadsvärde
148 053
135 001
283 054
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NOT 7 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Utgående redovisat värde

2016
490 260
0
490 260

2015
490 176
84
490 260

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

2016
256 244
247 911
504 155

2015
252 370
316 081
568 451

NOT 9 SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG

I posten ingår skuld avseende offentligt bidrag från Socialstyrelsen med 233 364 kr. De villkor som inte är
uppfyllda avseende detta bidrag avser att på grund av 5 månaders vakans på ECPATs juristtjänst kunde
fördjupande arbete i samband med en forskningsstudie inte genomföras. Av det totala bidraget på 1 600 000
kr kommer denna skuld att återbetalas. Resterande skuld avser fleråriga bidrag för kommande år, framför allt
från PostkodLotteriet.

NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2016
119 842
198 080
355 782
673 704

2015
108 175
166 858
92 090
367 113
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NOT 11 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRET
I januari skriver tidningarna SvD och Aftonbladet en artikelserie där ett stort antal svenska män identifierats
som konsumenter av dokumenterade sexuella övergrepp på barn (barnpornografi). Redaktionerna har
fått stöd av ECPAT med källor, kunskap och research. Artiklarna leder till att justitieministern upprepar
sitt uttalande om en översyn av barnpornografilagstiftningen. ECPAT träffar ministern och överlämnar
sin forskningsstudie om barnpornografilagstiftningen. Ett av ECPATs strategiska mål gällande översyn av
lagstiftningen tar således ytterligare ett stort kliv mot uppfyllelse. Samtidigt kommer reaktioner på domen i
EU om datalagringsdirektivet, som enligt polis och åklagare kraftigt och negativt påverkar samhällets förmåga
att lagföra förövare.
I februari 2017 ansökte ECPAT om att bli förmånstagare till Radiohjälpen.

Stockholm 2017-03-13

Inger Davidson
Ordförande

Anna Nilsson
Vice ordförande

Johan Forsberg
Vice ordförande

Lisa Ericson

Ann-Marie Orler

Madeleine Sundell
Frälsningsarmén

Elin Lundgren

Tove Kjellander

SSU

Anders L. Pettersson
Generalsekreterare
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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 2016.
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 2016 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 på fel.
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 på
fel, 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 fel 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 på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 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
omständigheterna, 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
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet 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
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen 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
revisionsbevis 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.
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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 2016.
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
förvaltningen.
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.

Stockholm den 2017-03-22

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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”I arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av
barn är samverkan enda vägen framåt. På Nordiskt
Forum i november 2016 samlade ECPAT Sverige
polis, IT - / telekom, barnrättsorganisationer,
forskare och politiker för att lägga grunden till
ett effektivare samarbete.”

ECPAT Sweden

Nordic Forum
Against Child Sexual
Exploitation Online
Stockholm, November 2016

Key Nordic players from the private, public and
non-governmental sectors take on the challenge of
stopping commercial sexual exploitation of
childern online.

Agera mot
barnsexhandel!
Läs mer på ecpat.se

@ECPATSverige
Sankt Göransgatan 66
S - 112 33 Stockholm
+46(0) 8 598 920 00
info@ecpat.se
www.ecpat.se
www.ecpathotline.se
Bankgiro: 903-4349

