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ECPAT Sverige

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. 
Dessutom driver vi ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt kan 
anmäla misstänkt sexuell exploatering av barn.
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Att skydda barn mot sexuell exploatering är en av de mest 
grundläggande uppgifterna för ett samhälle. Ändå görs alldeles 
för lite för att förebygga, upptäcka, utreda och ge upprättelse 
till barn som har utsatts. Med internet har förövare fått större 
möjlighet att hitta barn. Där finns också andra förövare att dela 
övergreppsmaterial med, vilket gör att tillgången till bilder och 
filmer på barn är stor. 

Som nytillträdd generalsekreterare för ECPAT Sverige är det ett 
privilegium att veta att vår organisation gör skillnad på riktigt för 
barn som är utsatta – varje dag. Och alla ni som stöder vårt arbe-
te bidrar till att göra nätet till en tryggare plats för barn och unga.  

För att förebygga sexuell exploatering av barn krävs ett strate-
giskt brett arbete som når många olika målgrupper i samhället. 
Det här är en brottslighet som är svår att nå och svår att se. 
Kunskapen behöver öka för att vi ska kunna förebygga den. Om 
vi inte vet eller orkar ta till oss brottslighetens omfattning kan 
vi inte förhindra den. 

ECPAT som organisation har den unika kunskap som krävs för 
att göra verklig skillnad. Detta gäller oavsett om det handlar om 
påverkansarbete mot politiker, föreläsningar för företag vars 
tjänster kan missbrukas för att exploatera barn eller samarbeten 
med lokala partners i Filippinerna för att förändra situationen 
för barn som lever i utsatta situationer där. Och kanske viktigast 
av allt: vi arbetar tillsammans med barn och unga för att hitta 
och utveckla strategier för att de ska kunna vara trygga på nätet. 

Sexuell exploatering är en idag global och enormt utbredd 
brottslighet. Men - för varje bild vi kan ta ner i Projekt Arach-
nid, för varje företag som hindrar att deras produkter används 
av förövare, för varje barn som hittar verktyg att vara trygg på 
nätet och för varje förälder som börjar prata med sitt barn gör vi 
verklig skillnad. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla givare, partners, företag, 
professionella, föräldrar, barn och unga som gör att ECPATs 
arbete kan göra skillnad på riktigt – varje dag året om. 

Anna Karin Hildingson Boqvist,  
general sekreterare ECPAT Sverige

ECPAT gör skillnad  
– på riktigt 



ECPAT Hotline 
ECPAT Hotline är vår webbaserade anmälningssida dit allmänheten 
anonymt kan vända sig med tips om misstänkt sexuell exploatering av barn. 
Syftet är att det ska leda till en brottsutredning och att kränkande bilder 
och filmer ska tas ned. Antalet tips från allmänheten minskade jämfört 
med 2017, men andelen relevanta tips ökade. Det beror bland annat på 
proaktivt arbete i Project Arachnid. 

ECPAT Hotlines analytiker granskar alla inkomna 
tips och klassificerar de som kan bedömas som 
sexuell exploatering av barn. I relevanta fall skickas 
de vidare till svensk polis, hotline i annat land eller 
till Interpol.  

Under 2018 fick vi in totalt 5 383 tips, vilket är  
en minskning jämfört med 7 088 tips år 2017.  
Andelen relevanta tips ökade dock, från cirka  
30 procent till 52,7 procent. Detta beror bland 
annat på proaktivt arbete i Project Arachnid,  
se nedan. 

Övergreppsmaterial sprids i snabb takt på nätet, 
vilket kräver ett globalt samarbete. Att arbetet i  
ECPAT Hotline lyckas beror ofta på ett nära sam-
arbete mellan olika hotlines och polis i flera länder. 
Vi har ett nära samarbete med paraplyorganisatio-
nen INHOPE, som samlar 51 hotlines från 45 län-
der. Vi deltar i det internationella samarbetet med 
att så snabbt som möjligt ta bort övergreppsmaterial 
från nätet, och se till att tipsen hamnar hos hotline i 
det land där materialet finns samt hos Interpol. Sam-
arbetet mellan INHOPE och Interpol innebär också 
att hundratals barn och förövare kan identifieras. 
  

Inkomna tips till ECPAT Hotline 2018

Ej pubertetsutvecklade 84,6%

Pubertetsutvecklade 9,4%

Spädbarn 6%

Pojke 25,5%

Flicka 68,4%

Båda 6,1%

Totalt antal inkomna tips: 5383 
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Project Arachnid  

Varje delning av en bild eller film på ett sexuellt över-
grepp är en kränkning av det enskilda barnet. Som 
första samarbetspartner i Europa anslöt sig ECPAT 
Hotline därför till Project Arachnid i februari 2018. 
Arachnid är en plattform och web crawler som or-
ganisationen Canadian Centre for Child Protection 
har tagit fram. Arachnid söker på nätet efter tidigare 
känt övergreppmaterial. När tre analytiker sedan 
har granskat bilden och klassificerat den som illegal 
skickas den till sajtägaren för nedtagning.  

Det dagliga arbetet i Arachnid är oerhört viktigt. Det 
gör stor skillnad för de barn som utsatts för sexuella 
övergrepp som dokumenterats och spridits. Under 
2018 togs 92 698 filer ned enbart som ett resultat av 
ECPAT Sveriges arbete. 

Arachnid går igenom hundratals bilder i sekunden, 
vilket gör att det finns en enorm mängd bilder som 
sedan måste granskas med mänskliga ögon. Det 
är därför otroligt viktigt att fler organisationer nu 
ansluter sig till projektet och bidrar med sin tid till 
detta arbete. I dag ingår, förutom Kanada och Sverige 
också Finland, USA och Colombia. 

ECPAT Sverige medverkar aktivt i arbetet för att få 
med fler organisationer och vi har under året även 
utbildat analytikerna i Finland.    

  
 

Arachnid är en plattform och web crawler som organisationen 
Canadian Centre for Child Protection har tagit fram. 
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Opinionsbildning 
och kunskaps-
spridning 
En viktig del ECPAT Sveriges arbete handlar om att höja den allmänna 
kunskapen om sexuell exploatering av barn. Om samhället inte har  
kunskap om hur brottsligheten ser ut och verktyg för att förebygga den 
kommer sexuella övergrepp mot barn och unga att fortsätta öka.  
År 2018 fortsatte vi föra upp våra viktiga frågor på agendan – i många  
olika sammanhang och med helt olika publik. 

I gråzonen – om lagliga  
sexuella kränkningar av barn 

Oskyldiga vardagsbilder på barn kan missbrukas 
för sexuella syften på nätet. Det kan handla om ett 
litet barn i ett badkar eller en semesterbild från 
stranden som läggs ut på nätet och som förövare 
beskär och använder i en sexuell kontext. Den här 
typen av bilder och filmer kränker barn, men befin-
ner sig samtidigt i gråzonen för vad som är olagligt.
Med rapporten ”I gråzonen” som byggde på tips 
från ECPAT Hotline, ville vi uppmärksamma fram-
för allt föräldrar på problemet och få dem att tänka 
till innan de publicerar bilder på sina barn på nätet. 
Rapporten lanserades i början av året och fick stor 
uppmärksamhet i press och i sociala medier.  
Vi översatte även rapporten till engelska.  

Den viktiga sexualundervisningen 

Många sexuella kränkningar och sexualbrott mot 
barn på nätet kan undvikas med förebyggande  
kunskap och strategier. Vuxna i barns närhet  
har en viktig uppgift i att förmedla den  
kunskapen till barn. 

En undersökning som opinions- och marknads-
undersökningsföretaget YouGov gjorde på uppdrag 
av ECPAT Sverige 2018 visade att bara drygt hälften 
av de tillfrågade 15-17-åringarna överhuvudtaget 
haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan de 
senaste två åren. Av de som hade haft undervisning 
hade få diskuterat internet kopplat till ämnet. Ännu 
färre hade fått lära sig om riskerna med att skicka 
lättklädda bilder eller pratat om positiva sexuella 
relationer på nätet.  

Det går inte att bortse från internet i samtal  
med barn om sexualitet idag. Här har både skolan 
och andra vuxna i barnets närhet en viktig roll.  
ECPAT Sverige kommer under 2019 arbeta vidare 
med dessa frågor.  

Åklagarens kompetens vid  
internetrelaterade sexualbrott mot barn 

Åklagare är en viktig yrkesgrupp för möjligheterna 
att kunna utreda internetrelaterade sexualbrott  
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mot barn och att åtala förövare. Åklagarens  
kunskaper och arbete kan få en helt avgörande  
roll för fallets utgång. 

Våren 2018 gav ECPAT därför i uppdrag åt Mikael 
Baaz, docent i freds- och konfliktvetenskap vid 
Göteborgs universitet, att utreda kunskapsnivån 
hos Åklagarmyndigheten, åklagarkamrarna och 
de enskilda åklagarna vad gäller internetrelaterade 
sexualbrott mot barn. Vi ville särskilt undersöka 
hur utbildningsnivån hos åklagare påverkar för-
undersökningarna och, i förekommande fall, åtal  
i dessa ärenden. 

Rapporten är den avslutande delen av tre i ett  
forskningsprojekt finansierat av Socialstyrelsen med 
syftet att utreda det juridiska skyddet för barn mot 
dokumenterade sexuella övergrepp och därmed i för-
längningen förstärka rättsskyddet för utsatta barn. 

Ord har betydelse

Ord som ”barnpornografi” och ”barnporr” är högst 
missvisande när det handlar om sexuell exploa-
tering av barn, eftersom det antyder en delaktig-
het från barnets sida. Dokumenterade sexuella 
övergrepp på barn har ingenting med pornografi att 
göra. Därför arbetar ECPAT ständigt för att korrekt 
terminologi ska användas. Efter hårt påverkans-
arbete mottog vi i år med stor glädje följande rader 
från nyhetschefen på TT: 

”Tack för feedback, vi har tagit upp begreppet i TT:s språkgrupp och  

vi ska undvika att slentrianmässigt använda termen barnporr och istället 

i möjligaste mån förklara att det handlar om dokumenterade sexuella 

övergrepp på barn” 

   Marika Långström,  
   Nyhetschef, TT Nyhetsbyrån
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Sammanhang där  
ECPAT synts och hörts 
Internationella Brottsofferdagen 

Varje år den 22 februari uppmärksammas  
Inter nationella Brottsofferdagen av Brottsoffer-
myndigheten och en rad ideella organisationer  
i syfte att öka kunskapen om brottsofferfrågor.  
2018 höll ECPAT ett välbesökt seminarium  
med titeln ”Brottsoffer i gråzon”, om vår rapport  
I Gråzonen: en rapport om lagliga sexuella kränk-
ningar av barn. Seminariet hölls tillsammans med 
Peter Ode från Polismyndigheten Region Öst och 
fick fina omdömen av deltagarna i utvärderingen. 

Almedalen 

I Almedalen finns en unik möjlighet att nå många 
av våra målgrupper: politiker, beslutfattare, rätts-
väsendet och andra professionella. Syftet med vårt 
deltagande är att öka kunskapen om brottsligheten 
och ge besökarna verktyg för att förebygga, upp-
täcka och utreda den. 

Under Almedalsveckan 2018 arrangerade  
ECPAT två välbesökta egna seminarier.  
Ett handlade om det växande problemet live-

streaming av sexuella övergrepp, det vill säga  
när förövare beställer, regisserar och följer  
övergreppen på distans via webbkamera. Det 
andra handlade om Darknet, barnsexhandel  
och möjligheter och utmaningar för telekom-
branschen och finanssektorn när det gäller  
att motverka sexuell exploatering av barn  
genom deras varor och tjänster. 

Vi var också var medarrangör tillsammans med 
bland andra World Childhood Foundation, för ett 
seminarium i det gemensamma projektet Säg vad 
du såg, om vem som bär ansvaret när svenskar 
begår övergrepp mot barn utomlands. 

Skillnad på riktigt 

Den 1 oktober arrangerade Netclean i samarbete 
med ECPAT konferensen ”Skillnad på riktigt” på 
Stockholm Waterfront Congress Center. Detta var 
en konferens om lösningar för att stoppa sexuella 
övergrepp mot barn. Huvudfokus 2018 var sexuella 
övergrepp mot barn på nätet och arbetet med att 
identifiera och hjälpa utsatta barn. 
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Under dagen talade bland andra John Shehan,  
Vice President, Exploited Children Division, 
NCMEC, National Center for Missing & Exploited 
Children, om hur rapporterat material används 
för att identifiera barn. NCMEC är det nationella 
rapporteringscentret för sexuellt övergrepps-
material på barn i USA. Drygt 200 personer deltog 
i konferensen. 
 

Sweden International Horse Show 

För att förebygga att barn utsätts för sexuell 
exploa tering behöver vi nå barn och unga med 
kunskap om hur de själva kan tänka och agera  
för att vara trygga på nätet. Med stöd från Social-
styrelsen deltog vi på Sweden International Horse 
Show på Friends Arena 29 november till 2 decem-
ber, för att möta barn och föräldrar i hästsports-
rörelsen. 

Deltagandet var ett initiativ för att identifiera  
nya forum för att sprida kunskap om ECPATs 
frågor till barn och föräldrar. Vi var på plats och 
visade även en film om hur vuxna kan bli mer 
involverade i barnets internetanvändande, för att 
hjälpa barn att utveckla egna strategier för trygg-
het på nätet. Filmen sändes på stora skärmar  
3–6 gånger i timmen. Fler än 82 000 personer 
besökte evenemanget. 

I media och på skolor

Under året har vi hållit ett antal föreläsningar, 
bland annat för en nämndemannaförening och en 
gymnasie skola – i syfte att höja kunskapen om  
sexuell exploatering av barn. Vi har också deltagit  
i media i samband med olika händelser som rör  
vår fråga. 

Genom media når vi våra viktigaste målgrupper 
och kan sprida kunskap om brottsligheten och hur 
vuxna och barn kan göra nätet till en trygg plats. 
Några frågor som vi har lyft och kommenterat 2018 
är sexuell exploatering av barn inom resande och 
turism, barn som exploateras på sugardatingsajter, 
utredningen om de katolska prästernas misstänkta 
övergrepp i Pennsylvania samt ett antal brott och 
domar.  
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skalan för köp av sexuell handling av barn i TV4



Större kampanjer under året  

663 000 kr
PÅSKINSAMLINGEN

2 625 063 kr
JULKAMPANJEN

Påskkampanj om hur handeln  
med barn kan se ut

Runt påsk genomförde vi en kampanj som  
visade hur handeln med barn kan se ut.  
I samband med kampanjen lanserade vi  
även Facebook-donationer. 

ECPATs långvariga vänföretag ICA Banken 
dubblade privatgivandet, tog fram en egen 
kampanjsida och spred i sina sociala kanaler. 
Ett team från ECPAT besökte bankens huvud-
kontor och höll ett lunchevent, informerade 
om kampanjen och vårt arbete tillsammans 
med engagerad bankpersonal. Med ICA Ban-
kens dubbling med 250 000 kronor slutade 
påskinsamlingen på 663 000 kr. 

Vår julkampanjtriologi  
– #stoppanäthandeln med barn  

I årets julkampanj fokuserade vi på den ökade 
problematiken runt livestreaming och sexuella 
övergrepp på barn i realtid. Kampanjsidan 
www.stoppanäthandeln.se utgick från förra 
årets kampanjsida. Nytt var en företagsmo-
dul och möjligheten att i flödet kunna få ett 
gåvobevis. Vi genomförde PR-och sociala 
medie-aktiviteter, brev till givare samt annon-
serade. Alla företag som tidigare stöttat oss fick 
ett traditionsenligt julerbjudande. 

Kampanjen genomfördes i samarbete med 
Ikano Bank som generöst dubblade alla 
gåvor. Det övergripande kampanjmålet om 2 
500 000 kronor överträffades och insamling-
en slutade på fantastiska 2 625 063 kronor, en 
ökning med 16 procent från julen innan. 
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1 312 532 kr

250 000 kr

663 000 kr
PÅSKINSAMLINGEN

2 625 063 kr
JULKAMPANJEN

3 288 063 kr
TOTALT PÅSK- & JULKAMPANJ
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Påverkansarbete 
och lagstiftning
Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, upptäcka och utreda 
sexuell exploatering av barn. Därför lägger ECPAT resurser på att påverka 
riksdag och regering att stärka barns skydd mot sexuell exploatering av 
barn i lagstiftningen. 

Barnkonventionen blir äntligen lag

I juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag 
att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till 
svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2020. Detta är något som ECPAT arbetat för länge.  
Vi anser att beslutet är nödvändigt för att säkra att 
ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i rätts-
tillämpningen. 

Vi menar dock att barnkonventionen ska inkor-
poreras i sin helhet – inklusive de två tilläggs-
protokollen som handlar om barn i väpnade 
konflikter och om åtgärder mot handel med barn, 
så kallad barnpornografi och barnprostitution som 
i dag inte ingår i lagförslaget. Tilläggsprotokollen 
kom till för att förtydliga några av bestämmel-

serna i barnkonventionen och för att införa mera 
långtgående rättigheter än vad som var möjligt 
då själva konventionen upprättades.  Därför är 
det otroligt viktigt att även de får en tydlig status. 
Tyvärr har Barnkonventionsutredningen som till-
satts för att ge förslag om hur barnkonventionen 
kan bli svensk lag inte tittat närmare på inkorpo-
reringen av dessa. 

ECPAT fortsätter driva frågan om hur lagstift-
ningen behöver förbättras ytterligare. Vi har 
kontakt med den särskilda utredare som kartläg-
ger hur svensk lagstiftning överensstämmer med 
barnkonventionen och vi arbetar aktivt för att de 
förändringar som vi föreslår när det gäller sexuell 
exploatering av barn ska få genomslag.  



Kontakt med barn i sexuellt syfte  

Efter kritik och påverkansarbete från bland andra 
ECPAT förstärktes lagen om kontakt med barn 
i sexuellt syfte den 1 januari 2018. Brottet, som 
brukar kallas för grooming, kan beskrivas som 
förberedelse till sexuella övergrepp mot barn.  

I och med lagändringen är det nu straffbart 
att föreslå en träff med ett barn i sexuellt syfte. 
Tidigare krävdes att gärningspersonen vidtagit en 
åtgärd för att en träff med ett barn i sexuellt syfte 
skulle äga rum, till exempel köpt en tågbiljett till 
barnet. I den nya lagen höjdes också maxstraffet 
från ett till två års fängelse och brottsrubrice-
ringen ändrades till ”kontakt för att träffa ett 
barn i sexuellt syfte”. 

Olaga integritetsintrång  

Pubertetsutvecklade barn har ofta har ett sämre 
skydd i lagstiftningen eftersom de inte skyddas av 
barnpornografibrottet. En lag som kan komma att 
öka deras skydd trädde i kraft under året: olaga 
integritetsintrång (BrB 4:6 c §). 

Lagen handlar inte särskilt om barn, men vi 
är ändå positiva eftersom det nu är olagligt att 
göra intrång i någon annans privatliv genom att 
sprida integritetskänsliga bilder, till exempel 
nakenbilder. För straffansvar krävs enligt den 
nya lagen att spridningen är ägnad att medföra 
allvarlig skada för den som bilden eller upp-
giften rör. Straffet är böter eller fängelse upp  
till två år.  



Datalagring – en livsviktig lagstiftning   

Att förebygga, förhindra och utreda sexualbrott 
mot barn handlar inte bara om att hitta och lagföra 
förövarna, utan framför allt om att hitta de barn 
som utsätts för sexuella övergrepp. I december 2016 
kom ett avgörande från EU-domstolen som med-
förde att de svenska datalagringsbestämmelserna i 
praktiken slutade tillämpas. Sedan dess har polisen 
haft svårt att spåra misstänkta gärningspersoner 
på internet, eftersom många operatörer inte längre 
sparar den data som behövs för att utreda bland 
annat sexualbrott mot barn. 

I januari lämnade ECPAT in vårt remissvar på den 
statliga utredning som tillsattes för att se över reg-
lerna för svensk datalagring. Liksom utredningen 
konstaterar vi att datalagring behövs för att kunna 
bekämpa sexuella övergrepp på barn. Det är också 
viktigt att lagstiftningen utformas så att operatörer 
inte kan tolka den på olika sätt. Det ska inte kunna 
vara en konkurrensfördel att – på bekostnad av 
barnen - inte lagra data. 

I regeringsförklaringen 2019 anförde statsminister 
Stefan Löfven att en ny lagstiftning om datalagring 
kommer att överlämnas till riksdagen i närtid.  

Detta är glädjande eftersom datalagring är en livs-
viktig lagstiftning för att kunna utreda sexualbrott 
mot barn och en fråga ECPAT har drivit sedan EU- 
domstolens avgörande för över två år sedan.  

Vikten av att kunna identifiera barn

För att barn i övergreppsmaterial ska kunna 
identifieras används idag verktyg som Microsofts 
PhotoDNA. Med hjälp av dessa program kan över-
greppsmaterial upptäckas, raderas och rapporteras. 

Under hösten uppmärksammades risker med för-
slaget till den nya e-privacy förordningen som för-
handlas mellan EU:s medlemsstater. Förordningen  
tycks göra det olagligt att använda dessa verktyg, 
något som i sin tur gör det omöjligt att arbeta med 
identifiering av barn i övergreppsmaterial.  

ECPAT noterade att Sverige inte hade lyft denna 
problematik i förhandlingsdiskussionerna och 
tog därför kontakt med berörda personer inom 
regerings kansliet för att lyfta frågan. Vi blev in-
bjudna till näringsdepartementet och informerade 
dem om tekniken och dess betydelse för arbetet mot 
sexuell exploatering av barn. 
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Barnäktenskap kan aldrig erkännas  

Barnäktenskap är ett globalt problem som innebär 
en negativ inverkan på barnets möjligheter att  
tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter i enlig-
het med barnkonventionen. Under 2018 utredde 
regeringen frågan om att skärpa lagen mot barn-
äktenskap för äktenskap som ingåtts enligt  
utländsk lag i annat land. 

ECPATs ståndpunkt, vilken framfördes i vårt  
remissvar, är att det är alla barns rätt att inte  
tvingas ingå äktenskap och att skyddas från de 
förpliktelser som ett äktenskap innebär. Barn-
äktenskap ska inte erkännas under några om-
ständigheter.

Barnpornografibrottet  
– dags att byta namn och flytta 

Barnpornografi - eller dokumenterade sexuella 
övergrepp på barn som det handlar om - är en stor 
del av den sexuella exploateringen av barn på nätet 
och en fråga som ECPAT alltid har fokus på. Det är 
viktigt att kunna förebygga att övergrepp sker, men 
också att personer som tittar på, laddar ner och 

sprider sådant material kan lagföras. För detta krävs 
en lagstiftning som har barnets rätt till skydd i 
fokus. I oktober lämnade vi in vårt remissvar kring 
det brott som i lagen fortfarande kallas ”barnpor-
nografi”. I skrivelsen argumenterar vi för både ett 
namnbyte och en flytt av paragrafen. 

Brottsrubriceringen ”barnpornografibrott” är 
direkt missvisande eftersom det associerar till 
ordet pornografi. Det insinuerar en frivillighet 
från barnets sida som ger det sexuella övergreppet 
legitimitet. Termen beskriver inte heller vad det 
faktiskt handlar om: skildringar av sexuella över-
grepp på barn. ECPAT anser att en mera lämplig 
rubricering skulle vara ”dokumenterat sexuellt 
övergrepp på barn”.  

Brottet är i dag placerat under brott mot allmän 
ordning. Vi vill synliggöra det faktum att det 
handlar om ett sexualbrott mot ett barn. Därför 
anser vi att brottet hör hemma bland sexual-
brotten. 

Regeringen öppnar för höjda minimistraff 

Barnrättskommittén, som granskar hur länder 
lever upp till sina åtaganden enligt barnkonven-
tionen, har kritiserat Sverige för att köp av sexuell 
handling av barn anses vara ett mindre allvarligt 
sexualbrott. Att det finns böter i straffskalan är en 
indikation på det. 

Efter hårda påtryckningar från bland andra ECPAT 
och riksdagspartierna i opposition öppnade reger-
ingen under året för en diskussion om att ytterli-
gare höja minimistraffet för brottet köp av sexuell 
handling av barn. Från dagens förslag om fängelse 
i 14 dagar till fängelse i 6 månader. Böter ska nu 
tas bort från straffskalan vad gäller köp av sexuell 
handling av barn.

ECPAT Sverige vill se en ännu starkare  
markering från regeringens sida. Vi menar att  
ett straff minimum på ett år bättre motsvarar  
brottets allvar, och innebär en presumtion för 
fängelse. Vårt arbete har gett resultat då justitie-
ministern har öppnat för att ompröva förslaget om 
ett minimistraff. 

 

Den 1 januari 2019 trädde 

en ny lag i kraft. Lagen 

innebär att barnäktenskap 

inte erkänns oavsett om 

personerna haft en relation 

till Sverige när de gift sig 

eller inte.
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Nya  
internationella  
program 
 
Sexuell exploatering stannar inte inom landsgränser. Svenska 
förövare begår övergrepp på barn i många av världens länder. 
Genom samverkan kan vi göra ännu mer för att skydda barnets 
rättigheter. Det är bakgrunden till att ECPAT Sverige 2018 startade 
nya samarbeten med expertorganisationer på plats i Filippinerna, 
Thailand och Kambodja. 





Barn är ingen handelsvara   

Med stöd av Postkodlotteriet bygger ECPAT Sverige 
- tillsammans med våra samarbetspartners –  
upp internationella program med målet att stärka 
barns skydd och egen motståndskraft mot sexuell 
exploatering. Vi samarbetar med polis och rätts-
väsende och höjer medvetenheten hos barn och 
deras närstående, hos myndigheter och politiker. 
Det treåriga projektet Barn är ingen handelsvara syftar 
till att identifiera och starta programverksamhet till-
sammans med lokala partners. Under 2018 påbörjade 
vi samarbeten med APLE (Action Pour Les Enfants)  
i Kambodja och med ECPAT Filippinerna. 

De nationella situationsanalyser vi tagit fram till-
sammans under året har gett oss god insyn i sexuell 
exploatering av barn i respektive land och möjlig-
gjort en dialog med partners om vilka insatser som 
behövs. Vi går in i 2019 med tydliga gemensamma 
projektplaner, där våra lokala partners till största 
del genomför insatser på plats. ECPAT Sverige  
stöttar genom rådgivning kring struktur, expertis  
i sakfrågor, kommunikation och kontakter.   

Kambodja – samarbete mot  
sexuell exploatering på nätet  

Sexuell exploatering mot barn på nätet är ett växan-
de problem i Kambodja, som i många länder. Tyvärr 

är medvetenheten bland barn och vuxna låg och 
människor vet inte hur och vart de ska rapportera  
om de ser eller hör talas om ett övergrepp.  För 
drygt två år sedan startade vår lokala samarbets-
partner APLE en internetbaserad hotline dit all-
mänheten kan rapportera misstänkta fall av sexuell 
exploatering mot barn. ECPAT Sverige har haft vår 
hotline sedan 2006. Med stöd av Radio hjälpen, som 
år 2017 uppmärksammade sexuell exploatering av 
barn genom Musikhjälpen, startade vi i februari 
2018 ett gemensamt projekt med APLE för att höja 
medvetenheten kring frågan i Kambodja.   

Under året har APLE hållit rundabordssamtal om 
sexuell exploatering av barn på nätet med myndig-
heter och professionella, samt workshops med barn 
och unga. De har också re-lanserat sin hotline för 
att sprida information om att den finns och hur 
den ska användas. ECPAT Sverige har deltagit vid 
flera tillfällen. Vår hotlinepersonal har också hållit 
workshops med APLEs personal kring psykosocial 
hälsa utifrån vår erfarenhet. 

Barn på flykt riskerar exploatering    

Människor från etniska minoritetsgrupper  
i Myanmar har under många års tid korsat  
gränsen till Thailand på flykt från förtryck och 
svåra ekonomiska förhållanden. När resurser till 



migrantlägren nu successivt stryps, tar sig många 
som flytt vidare in i Thailand. Barn löper då hög 
risk att exploateras sexuellt.   

I projektet Safe migration som drivs med stöd av 
Postkodlotteriet, samarbetar ECPAT Sverige med 
Diakonia och lokala organisationer, däribland  
ECPAT Thailand, för att skydda och stärka barnens 
rätt att leva fria från utnyttjande och exploatering.  
En del av projektets första år användes för att  
inrätta ett projektteam, en arbetsprocess och arbets-
plan med tillhörande budget. I detta ingick att ta 
fram nya riktlinjer för ECPAT Sveriges arbete med 
barns deltagande, vilka kommer att ligga till grund 
för mycket av vårt arbete framöver. I november 2018 
besökte vi och Diakonia lokala organisationer som 
genomför projektinsatser i norra Thailand nära 
gränsen till Myanmar. Samverkan och utbyte  
mellan projektets samarbetsorganisationer har 
ett stort mervärde, där vi har mycket att lära av 
varandra.  

Säg vad du såg  

I början av året kom det glädjande beskedet  
att Postkodlotteriet beviljat World Childhood  
Foundation och ECPATs gemensamma ansökan 
kring projektet Säg vad du såg. Projektet syftar till 
att öka antalet anmälningar till polisen om sexuell 

exploatering av barn utomlands, och i förlängning-
en minska antalet övergrepp som begås av svenskar 
utomlands. I projektet deltar även Nationella opera-
tiva avdelningen vid Polismyndigheten, Nationella 
samordningen mot människohandel, Jämställdhets-
myndigheten samt Friends International, Child Safe 
Movement.   

Projektet lanserades i Almedalen vid ett gemen-
samt seminarium med temat ”Våra förövare – vårt 
ansvar. Vem bär ansvaret när svenskar begår 
övergrepp mot barn utomlands?” Under hösten 
genomfördes fokusgruppsintervjuer med de svenska 
ambassaderna, företag och aktörer i Kambodja och 
Thailand, samt med lokala civilsamhällesorgani-
sationer i Bangkok och Pattaya. Totalt deltog 60 
personer från näringsliv, ambassader, civilsamhälle 
samt privatpersoner. 

I slutet av året höll ECPAT en föreläsning för UD:s 
grupp för konsulär krisberedskap på enheten för 
konsulära och civilrättsliga ärenden vid ett av deras 
möten med resebranschen. Vårt internationella  
program presenterades, inklusive Säg vad du såg. 
Mötet resulterade i att UD lade ut information 
om frågan på sociala medier i samband med jul-
ledigheten, en tid när många reser och kan bli  
vittne till sexuell exploatering av barn där andra 
turister är förövare.  



Insamling och  
företagssamarbeten
2018 var ett fantastiskt engagemangsår för ECPAT Sverige. Insamlingen 
slog rekord och antalet givare ökade med 40 procent. Idag stöttar över 
11 600 privatpersoner och ett stort antal företag vårt arbete mot sexuell 
exploatering av barn. Tillsammans gör vi stor skillnad!

2018 uppgick ECPATs intäkter till 17 miljoner kronor, 
varav egna insamlade medel var 8,8 miljoner  
kronor. Intäkterna från vår egen insamling  
ökade med nästan 7 procent under året och  
vi fick 40 procent fler givare.  

• ECPAT Sverige har nu över 1 600 månads -
givare som via autogiro ger i snitt 101 kronor 
per person. Totalt stöttar över 11 600 privat-
personer och ett stort antal företag vårt arbete. 

• Under året har vi lanserat två nya framgångs-
rika insamlingskanaler: Facebook och Swish. 
Sedan vi lanserade insamlingar på Facebook 
i mars har vi fått in 1,2 miljoner den vägen. 
Insamlingar har startats av våra följare och  
av andra Facebookanvändare. Vi har även  
startat några själva, bland annat inför Black 
Friday och Alla Hjärtans Dag. Alla gåvor har 
gått direkt, utan transaktionsavgifter, till 
ECPAT. Möjligheten att snabbt och säkert ge en 
gåva via Swish lanserades under julkampanjen 
och blev snabbt en succé.

• Andra tekniska nyheter som har underlättat 
och effektiviserat insamlingsarbetet är MISE 
Personkontakt, vilket ger uppdaterade adress-
uppgifter till givare baserat på svensk folk-
bokföring samt Scrive - digitala avtal signade 

med BankID. Vi har också arbetat med att 
koppla samman tekniska lösningar med vårt 
insamlings system KomMed. 

• I maj lade betaltjänsten Wywallet med SMS- 
betalningar ned, vilket påverkade de flesta  
ideella organisationer. ECPAT förlorade hundra-
tals månadsgivare, men lyckades behålla en hel 
del via telemarketingaktivitet. 

 
Tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare  

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största 
lotterier. Överskottet från försäljningen av lotteriets 
produkter går till ett 50-tal ideella organisationer, 
varav vi är en. Tack vare Postkodlotteriet och dess 
lottköpare får vi ett mycket viktigt bidrag till arbe-
tet mot sexuell exploatering av barn. 2018 delade 
Postkodlotteriet ut 5 miljoner kronor i basstöd till 
ECPAT Sverige.  
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Ett otroligt engagemang – två exempel  

Humorgåvan
I slutet av januari gick den traditionsenliga före-
ställningen ”Humorgåvan” med Sveriges humorelit 
av stapeln. I år tillföll intäkterna ECPATs arbete 
mot sexuell exploatering av barn. Humorgåvan  
anordnas av agenturen Roa och kvällens ambas-
sadör Thomas Järvheden hade valt ECPAT Sverige 
som mottagare. Komiker som Johan Glans, Måns 
Möller och Robin Paulsson ställde upp gratis. Vår 
dåvarande generalsekreterare Anders L. Pettersson 
gästade scenen och berättade om ECPAT. Totalt 
samlades över 135 000 kronor in under kvällen.  

Move by Heart  
I november var det dags för årets coolaste tränings-
event “Move by Heart” på Artipelag i Värmdö med 
fitnessinstruktören och dansaren Rebecca Krantz 
som initiativtagare. Alla intäkter gick exklusivt till 

ECPAT Sverige. ECPAT var med på scenen tillsam-
mans med Caroline Engvall, författare och expert på 
ämnet unga i svensk sexhandel, samt närvarade med 
informationsmaterial och personal. Eventet drog in 
över 100 00 kronor till ECPATs arbete.  

Företagssamarbeten  

Företag vars tjänster och produkter kan missbrukas 
i syfte att exploatera barn är viktiga målgrupper 
för att sprida kunskap om hur brottsligheten ser ut. 
ECPAT håller kontinuerligt föreläsningar för våra 
företagspartners. Under 2018 höll vi till exempel 
ett antal föredrag inom ramen för våra samarbeten 
med Handelsbanken och Forex. Vi var även in-
bjudna att tala på Bankföreningens penningtvätts-
konferens. I samband med julkampanjen - där 
Ikano Bank var vår samarbetspartner – besökte vi 
dem i både Malmö och Stockholm. Handelsbanken 
valde under året även att förnya sitt partnerskap 
med ECPAT, vilket vi är glada och stolta över. 

Arbetet i Finanskoalitionen och Telekom-
koalitionen, för att se till att deras tjänster och  
produkter inte missbrukas, fortskred under året. 
Bland annat har Emil Fleron vid Uppsala univer-
sitet för Finanskoalitionens räkning utvärderat 
möjligheterna att med hjälp av Deep Learning/ 
Artificiell intelligens automatiskt identifiera kon-
takter kopplade till människohandel. I Almedalen 
berättade han om hur Artificiell intelligens kan an-
vändas i kampen mot spridning av övergreppsbilder 
och göra det svårare för de som försöker sälja bilder. 

För 5:e året i rad är Sveriges humorelit tillbaka med en exklusiv 
standupshow där intäkterna går till ett välgörande ändamål. 

Kvällens ambassadör är Thomas Järvheden och alla intäkter 
går till ECPAT SVERIGE som arbetar mot barnsexhandel. 

 R O A  P R E S E N T E R A R

Läs mer på humorgåvan.se
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Humorgåvan samlade in över 135 000 kronor till ECPATs 
arbete mot sexuell exploatering av barn.

Träningseventet 'Move by Heart' gav alla intäkter exklusivt 
till ECPAT Sverige.
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Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige med organisationsnummer  
8024025499 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 20180101 – 20181231

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 myndig-
heter, företag och andra organisationer. Dessutom 
driver vi ECPAT Hotline dit allmänheten anonymt 
kan anmäla misstänkta sexuella övergrepp mot 
barn.

Främjande av ändamål

En viktig del i ECPAT Sveriges arbete handlar 
om att höja den allmänna kunskapen om sexuell 
exploatering av barn. År 2018 fortsatte vi föra upp 
våra viktiga frågor på agendan - i många olika 
sammanhang och med helt olika publik. Vi har 
föreläst, besökt evenemang, skrivit rapporter, drivit 
kampanjer, deltagit i debatter och i media.

Lagstiftning är ett viktigt verktyg för att förebygga, 
upptäcka och utreda sexuell exploatering av barn. 
Därför har vi under 2018 arbetat intensivt för att 
påverka riksdag och regering att stärka barns skydd 
i lagstiftningen. Det har vi gjort genom bland annat 
ett antal remissvar och möten med politiker och 
andra beslutsfattare.

Sexuell exploatering stannar inte inom lands-
gränser. Genom samverkan kan vi göra ännu  
mer för att skydda barnets rättigheter. Under året  
startade vi därför nya samarbeten med expert-

organisationer på plats i Filippinerna, Thailand och 
Kambodja. Vi fick också det glädjande beskedet att 
Postkodlotteriet beviljat World Childhood Founda-
tion och ECPATs gemensamma ansökan kring Säg 
vad du såg, ett projekt för att öka antalet anmäl-
ningar till polisen om sexuell exploatering av barn 
utomlands, och i förlängningen minska övergrepp 
som begås av svenskar utomlands.

ECPAT Hotline är vår webbaserade anmälningssida 
dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips 
om misstänkt sexuell exploatering av barn. Syftet 
är att tipsen ska leda till en brottsutredning och att 
kränkande bilder och filmer ska tas ned. Antalet 
tips minskade jämfört med 2017, men andelen  
relevanta tips ökade. Det beror bland annat på 
proaktivt arbete i Project Arachnid, en plattform 
och web crawler som organisationen Canadian 
Centre for Child Protection har tagit fram. Som 
första samarbetspartner i Europa anslöt vi oss till 
projektet i februari. 

Under året har ECPAT genomfört en omorganisa-
tion i syfte att minska de kostnader som inte direkt 
bidrar till främjande av ändamål. 

2018 var ett fantastiskt engagemangsår för ECPAT 
Sverige. Insamlingen slog rekord och antalet givare 
ökade med 40 procent. Idag stöttar över 11 600 
privatpersoner och ett stort antal företag vårt arbete 
mot sexuell exploatering av barn. Tillsammans gör 
vi stor skillnad.

Årsredovisning



Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
Anders L Pettersson avgick som generalsekreterare under våren 2018 och styrelsen inledde omgående ett 
arbete med att rekrytera en ny generalsekreterare. Under en övergångsperiod utsågs Kristina Sandberg till 
tillförordnad generalsekreterare. Den 1 oktober tillträdde Anna Karin Hildingson Boqvist som ny ordinarie 
generalsekreterare. 

Organisationen har under hösten genomgått en omorganisation i syfte att effektivisera arbetet med fokus på 
att göra skillnad för barn på riktigt samt för att få en budget i balans.

Årets resultat blev ett underskott på 1 419 973 kr

De största enskilda intäkterna utgjordes av just PostkodLotteriets basstödsbidrag på 5 000 000 kr, deras 
projektbidrag på 1 289 125 kr till första året av det treåriga projektet för genomförande och uppföljning av 
ett samarbete med Filipinerna och Kambodja "Barn är ingen handelsvara. 

Andra stora intäkter var insamling från företag 2 671 445 kr, insamling från allmänheten inklusive  
medlemsavgifter 4 977 484kr samt verksamhets bidrag från Socialstyrelsen 1 896 699 kr.

NYCKELTAL/FEMÅRSÖVERSIKT 2018 2017 2016 2015 2014

Besök på hemsidan  
(Google Analytics)

54 000 77 000 69 657 72 437 73 047

Insamlade medel MSEK 15,8 15,8 11,7 10,1 11,4
Statliga bidrag MSEK 1,9 1,6 1,6 1,5 1,4
Ändamålskostnader MSEK 14,4 13,2 10,4 8,9 10,6
Ändamålskostnader andel av  
totala verksamhetskostnader

75% 76% 75% 75% 77%

Medelantal anställda 13 13,4 12 11 10,5

Resultat och ställning 
Belopp i kronor
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Finansiella instrument

Under året har ECPAT Sverige haft nästan hela 
sitt kapital placerat på olika typer av bankkonton. 
100 000 kr är placerade i Swedbank Robur  
Humanfond, där ECPAT Sverige är en av  
förmånstagarorganisationerna.

Placeringspolicy

ECPAT Sveriges placeringspolicy betonar etiska 
kriterier och säkra placeringar. ECPAT Sveriges 
kriterier för sparat kapital anger att organisationen 
ska ha ett eget kapital på minst ett halvt års verk-
samhetskostnader exklusive ändamålskostnader 
och högst fem års verksamhetskostnader exklusive 
ändamålskostnader.

Förvaltning

Förutom generalsekreteraren har ECPAT Sveriges 
kansli under året haft i medeltal 13 anställda. Utöver 
detta har kansliet haft konsulter inom kommuni-
kation, ekonomi och insamling. ECPAT har antagit 
en ny organisation för att effektivisera arbetet och 
förändra på riktigt för barn och unga.

Medlemmar

Vid årsskiftet 2018-2019 fanns det 17 medlems-
organisationer: Erikshjälpen, Frälsningsarmén, 
Hotell- och Restaurang Facket, Kristdemokratiska 
Kvinnoförbundet, PLAN Sverige, Riksförbundet 
Folkmusik och Dans, Scouterna, SSU, Stiftelsen Idé-
er för livet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, 
Svenska Arrangörs- och Resebyråföreningen, TCO, 
Unga Örnars Riksförbund, Unizon, Vårdförbundet 
och World's Children's Prize Foundation.

Ordinarie årsmöte genomfördes 2018-04-26 med 
röstberättigade representanter för 6 av 17 med-
lemsorganisationer. Sammanlagt deltog 22 perso-
ner från styrelse, medlemmar, kansli anställda där 
avgående generalsekreterare Anders Pettersson gick 
igenom verksamhetsåret som gått.

Anna Nilsson, Ann-Marie Orler och Madeleine 
Sundell omvaldes som ledamöter på två år. Johan 
Forsberg kunde ej längre väljas om och avgick. Ny 
ledamot att väljas in på två år var Hélène Benno. 
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 (sam-
mankallande), Lars Arrhenius, Inger Davidson, 
Birgitta Engberg och Camilla Lindquist.  
Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT 
Sveriges beskyddare. Joel Kinnaman, Noomi Rapa-
ce, Kjell Bergqvist och Åsa Jinder är ECPAT Sveriges 
ambassadörer.  

Styrelsen består av ordförande, två vice ordförande 
och fem ledamöter och har hållit 8 protokollförda 
styrelsemöten, plus ett konstituerande möte. Leda-
möterna har varit följande:

• Kent Persson (samhällspolitisk chef på ett fastig-
hetsbolag, tidigare bland annat partisekreterare 
och kommunalråd): Ordförande. Deltagit på 7 av 8 
styrelsemöten. 

• Anna Nilsson (ekonomichef advokatbyrå, tidigare 
resebranschen): Vice ordförande hela året. Deltagit 
på 7 av årets 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 6 möten.

• Lisa Ericson (före detta ordförande Nätverket 
för barnkonventionen samt politisk sekreterare): 
Ledamot hela året. Deltagit på 7 möten.

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

• Elin Lundgren (riksdagsledamot, SSU): Ledamot 
hela året. Deltagit på 5 möten.

• Hélène Benno (journalist bland annat inom tv och 
radio) ledamot invald på årsmötet, deltog på alla 4 
återstående möten för året.

Övrig ickefinansiell information

ECPAT är ansluten till och följer kollektivavtalet  
för ideella och idéburna organisationer. ECPAT 
har sedan hösten 2018 en arbetsmiljöpolicy och 
arbetar aktivt för en bra psykosocial och organisa-
torisk arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljö-
arbetet är avgörande för ett framgångsrikt arbete. 
ECPAT har en fortlöpande dialog kring arbets-
klimatet och har antagit policyer mot kränkande 
särbehandling och trakasserier. ECPAT uppmuntrar 
kompetensutveckling och genomför medarbetar-
samtal där behovet följs upp
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Resultaträkning 
Belopp i kr

Not 20181231 20171231

VERKSAMHETSINTÄKTER 2
Medlemsavgifter 75 000 74 000
Gåvor 13 775 198 12 851 870
Bidrag 3 927 200 4 494 121
Övriga intäkter 1 487 45 668
Summa verksamhetsintäkter 17 778 885 17 465 659

VERKSAMHETSKOSTNADER 3
Ändamålskostnader 4 -14 405 053 -13 209 840
Insamlingskostnader -2 431 165 -2 433 633
Administrationskostnader -2 362 334 -1 812 453
Summa verksamhetskostnader 19 198 552 17 455 926

VERKSAMHETSRESULTAT 1 419 667 9 733

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter - -34
Räntekostnader och liknande resultatposter -306 -
Summa resultat finansiella investeringar 1 419 973 9 699

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INVESTERINGAR 1 419 973 9 699

ÅRETS RESULTAT 1 419 973 9 699
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Balansräkning
Belopp i kr 
TILLGÅNGAR Not 20181231 20171231

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 193 842 266 744

193 842 266 744

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 336 530 273 240
Andra långfristiga fordringar 7 490 260 490 260

826 790 763 500
Summa anläggningstillgångar 1 020 632 1 030 244

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 78 513 86 966
Aktuell skattefordran 194 165 -
Övriga fordringar 568 999 420 359
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 314 823 1 541 739

1 156 500 2 049 064

Kassa och bank 11 245 140 10 598 461

Summa omsättningstillgångar 12 401 640 12 647 525

SUMMA TILLGÅNGAR 13 422 272 13 677 769

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 20181231 20171231

EGET KAPITAL
Balanserat resultat 2 190 936 3 610 909
Summa eget kapital 2 190 936 3 610 909

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 912 145 996 408
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 9 7 503 040 8 127 414
Övriga skulder 439 540 324 897
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 376 611 618 141

11 231 336 10 066 860

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 422 272 13 677 769
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Rapport över  
förändring i eget kapital
Belopp i kr

Ändamåls bestämda medel Balaserat resultat Totalt eget kapital

Vid årets början  3 610 909 3 610 909
Årets resultat  -1 419 973 -1 419 973

VID ÅRETS SLUT  2 190 936 2 190 936
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Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

ECPAT Sveriges redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med Årsredovis-
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 
för årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1)  
och styrande riktlinjer för årsredovisning enligt 
K3 (januari 2018 enligt FRII, Frivilligorganisa-
tionernas Insamlings råd. Principerna är oföränd-
rade jämfört med tidigare räkenskapsår. 

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA
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 erhål-
las. 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. 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 redo-
visas 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 funktio-
ner: ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader. De s k samkostnaderna är gemensamma 
för ändamåls-, insamlings- och administrations-
funktionerna och består bland annat 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-, på-
verkans- och samverkansarbete mot barnsexhandel. 
Kostnader för administration som uppstår som en 
direkt följd av sådant arbete ingår i ändamålskost-
nader. I ändamålskostnader ingår även en del av 
samkostnaderna.
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Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för 
insamlingsarbete som riktar sig mot organisa-
tionens 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 insamlingskost-
nader ingår även en del av samkostnaderna.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader 
som behövs för att administrera och driva orga-
nisationen. Administrationen utgör en kvalitets-
garanti för att 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. När alla 
pensionsförpliktelser klassificerats som avgifts-
bestämda 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 anläggnings-
tillgångar värderas till anskaffningsvärde mins-
kat med avskrivningar enligt plan. Bidrag som 
hänför sig till anskaffning av en anläggningstill-
gång har minskat anskaffningsvärdet. 

AVSKRIVNINGAR                        
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier inklusive programvara 3

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella 
tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter. 

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 lång-
fristiga finansiella tillgångar som inte är räntebä-
rande till anskaffningsvärde. Alla tillgångar som 
innehas för riskspridning anses ingå i en värdepap-
persportfölj 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 kapi-
tal redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. 

SKULD FÖR ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG
I de fall organisationen har erhållit bidrag men 
ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
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Not 2 – Insamlade medel 

TILLGÅNGAR 2018 2017

GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN 

Insamlade medel   
Allmänheten inklusive församlingar 4 902 484 3 579 188
Stiftelser och organisationer 1 201 269 1 063 485
PostkodLotteriet årets utdelning 5 000 000 5 000 000
Företag inklusive buy aid AB 2 671 445 3 209 197
Summa gåvor (a) 13 775 198 12 851 870

   
BIDRAG SOM REDOVISATS SOM INTÄKT   

Insamlade medel   
Företag i Finanskoalitionen mot barnsexhandel  - 30 000
PostkodLotteriet Innovationsprojekt - 2 151 520
Postkodlotteriet Nationellt & Internationellt 1 289 125 - 
Radiohjälpen 426 969 - 
Childhood, Säg vad du såg 183 824 - 
Diakonia 130 583 - 
PostkodLotteriet Specialprojekt Nordiskt Forum  740 015
Summa insamlade bidrag (c) 2 030 501 2 921 535

  
OFFENTLIGA BIDRAG   
Socialstyrelsen 1 896 699 1 572 586
Summa offentliga bidrag 1 896 699 1 572 586
Summa bidrag (d) 3 927 200 4 494 121

   
Totala insamlade medel består av följande:   
Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a) 13 775 198 12 851 870
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen:  
Bidrag som redovisats som intäkt (c) 2 030 501 2 921 535

SUMMA INSAMLADE MEDEL 15 805 699 15 773 405
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NOTER –––  ÅRSREDOVISNING

Not 3 – Anställda och personalkostnader

2018 2017

MEDELANTALET ANSTÄLLDA Antal 
anställda

Varav 
män

Antal 
anställda

Varav 
män

Sverige (=Totalt) 13 4 13 4
Totalt 13 4 13 4

KÖNSFÖRDELNING BLAND STYRELSELEDA MÖTER  
OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2018 2017

Antal styrelseledamöter 8 8
Varav antal kvinnor 7 7
Generalsekreterare och andra i ledningsgruppen 1 4

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA  
KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER

2018 2017

Generalsekreterare 361 563 793 415
Generalsekreterare 395 635  
Generalsekreterare 201 000  
Övriga anställda 6 283 437 5 600 762
Avgångsvederlag 640 617
Totala löner och ersättningar 7 882 252 6 394 177

Sociala kostnader 3 070 488 3 079 858
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) 1 767 512 832 778
1. Av pensionskostnaderna avser 297 825 kr (361 517 kr) generalsekreterare

Generalsekreteraren anställdes i oktober 2018 
med en uppsägningstid på 8 månader från 
ECPATs sida och 3 månader från generalsekre-
terarens sida. I samband med endera partens 
uppsägning har ECPAT rätt att med omedelbar 

verkan arbets befria generalsekreteraren. Vid 
total arbets befrielse har denne rätt att ta annan 
anställning, varvid ersättningen från ECPAT 
avräknas mot annan inkomst. Inga ytterligare 
förpliktelser finns.

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG
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Not 4 – Leasing

Not 5 – Inventarier, verktyg och installationer

Not 6 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 2018 2017
Inom ett år 1 088 830 1 032 723
Mellan ett och fem år 3 744 000 860 603
Senare än fem år - -
Summa 4 832 830 1 893 326

2018 2017

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Vid årets början 898 974 749 001
Nyanskaffningar 79 014 149 973
Summa 977 988 898 974

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR   
Vid årets början -632 230 -438 896
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar -151 916 -193 334
Summa 784 146 632 230

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 193 842 266 744

2018 2017

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
-Vid årets början 273 240 234 160
-Tillkommande tillgångar 63 290 39 080
Redovisat värde vid årets slut 336 530 273 240

Swedbank Robur Humanfond 100 000 100 000
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 236 530 173 240
Summa 336 530 273 240

Avtalet för lokalhyran är uppsagt för villkorsändring, 2019-10-31.
ECPAT leasar framför allt kontorslokaler samt viss kansliutrustning av mindre värde.  
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 060 874 kr (1 036 003kr).
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NOTER –––  ÅRSREDOVISNING

Not 7 – Andra långfristiga fordringar

Not 8 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Hyresgaranti 2018 2017

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN
-Vid årets början 490 260 490 260
Redovisat värde vid årets slut 490 260 490 260

2018 2017
Förutbetalda hyror 265 743 260 468
Förutbetald reklamkostnad - 278 000
Upplupna företagsgåvor - 793 678
Upplupen intäkt Humanfonden - 62 999
Övriga poster 49 080 146 594
Summa 314 823 1 541 739

Not 9 – Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2018 2017
Erhållna bidrag Diakonia 539 419  
Kvarvarande bidrag Socialstyrelsen 6 596 127 414
Kvarvarande bidrag Radiohjälpen 246 149  
Kvarvarande PKL Nationell projekt 3 375 649 4 000 000
Kvarvarande bidrag Internationell , PKL 3 335 227 4 000 000
Summa 7 503 040 8 127 414

I posten ingår skuld avseende offentligt bidrag från Socialstyrelsen. Av de totalt 1 900 000 återbetalas 
6 596 kronor på grund av att forskare tackade nej till uppdrag och undersökning om gråzonsmaterial 
genomfördes internt.

Not 10 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018 2017

Semesterlöner 307 296 214 603
Sociala avgifter semester 96 553 67 428
Övriga poster 1 972 762 336 110
Summa 2 376 611 618 141
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Underskrifter
Stockholm 2019-05-03

   

Not 11 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

ECPAT har antagit en ny 5-årsplan med mål 
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 
målsättningar bidrar till ett mer effektivt arbets-
sätt 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 förut-
sättning för en budget i balans.

Kent Persson 
Styrelseordförande

Madeleine Sundell 
Vice ordförande

Ann-Marie Orler Tove Kjellander

Lisa Ericson

Anna Nilsson
Vice ordförande

Hélène Benno

Elin Lundgren Anna Karin Hildingson Boqvist
Generalsekreterare

NOTER & UNDERSKRIFTER –––  ÅRSREDOVISNING

Min revisionsberättelse har avgivits den 7 maj 2019

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE –––  ÅRSREDOVISNING

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Ecpat Sverige, arg. nr 8024025499 

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 

Jag har utfört en revision av ärsredovisningen för 
Ecpat Sverige för är 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2018 och av dess finansiella resultat för äret en-
ligt ärsredovisningslagen. Förvalt ningsberättelsen 
är förenlig med ärsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational 
Standards an Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag 
är oberoende i förhällande 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 ändamälsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Styrelsens och  
generalsekreterarens ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att ärsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt ärsredovisningsla-
gen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehäller nägra väsentliga fel aktigheter, vare 
sig dessa beror pä oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av ärsredovisningen ansvarar 
styrelsen och gene ralsekreteraren för bedömningen 
av föreningens förmäga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan päverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att an vända antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tilläm pas dock inte om 
styrelsen och generalsekreteraren avser att likvi dera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte 
har nägot re alistiskt alternativ till att göra nägot av 
detta.

Revisorns ansvar 

Mina mäl är att uppnä en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida ärsre dovisningen som helhet inte 
innehåller nägra väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror pä oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehäller 
mina uttalanden. Rimlig säker het är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revis ion 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kom mer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sädan finns. Felak tigheter kan uppstä pä 
grund av oegentligheter eller misstag och an ses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan för väntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag  
professionellt om döme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revis ionen.  
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för  
väsentliga felaktigheter i ärsredovisningen,  
vare sig dessa beror pä oegentligheter eller  
misstag, utformar och utför granskningsätgärder 
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bland annat ut ifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamål-
senliga för att utgöra en grund för mina utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som be ror pä misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig inform ation eller äsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffar jag mig en förstäelse av den del av 
föreningens interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsät-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den in terna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som an vänds och rimligheten i styrel-
sens 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 upprät tandet 
av ärsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns nägon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sädana händelser eller förhäl-
landen som kan leda till betydande tvivel om 
före ningens förmäga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slut satsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, mäste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten pä upplysningarna i 
ärsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sädana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om ärsre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras pä 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 ärsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om ärsredovis-
ningen äterger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna pä ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag 
även utfört en revision av styrelsens och general-
sekreterarens förvaltning för Ecpat Sverige för är 
2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
vinsten enligt det presenterade förslaget och bevil-
jar styrelsens ledamöter och generalsekrete raren 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närma-
re i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe roende 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.
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Fredrik Sjölander,  
Auktoriserad revisor

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för försla get till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust samt förvaltningen.

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed mitt ut talande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
el ler generalsekreteraren i något väsentligt avseen-
de företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föran leda ersättnings-
skyldighet mot föreningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av före ningens vinst eller förlust, och 
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med stadgarna. 

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 upp-

täcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersätt ningsskyldig het mot föreningen, eller 
att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställ ning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
för slaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande gransk ningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuse rar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdel ser skulle ha särskild betydelse för fören-
ingens situation. Jag går ige nom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om an svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har jag grans kat om 
förslaget är förenligt med stadgarna.
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