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(se sidan 12) har inneburit att 
svenska ECPAT bidragit till 
att ta ner 1,3 miljoner över-
greppsbilder och filmer från 
nätet. Så länge en bild sprids 
tar övergreppet inte slut. 

Vi har under året sett ett 
tydligt ökat engagemang för 
vårt arbete där allt från stora 
företag till privatpersoner valt 
att ge sitt stöd till ECPAT.  
Det som ni bidrar med på 
olika sätt är ovärderligt för 
vår verksamhet. Stort tack!
Och ett alldeles särskilt tack 
till alla barn för att ni delar med er av kunskaper 
och erfarenheter! Tillsammans gör vi skillnad! 

Anna Karin Hildingson Boqvist 
Generalsekreterare ECPAT Sverige

2021 blev ett år där pandemin fortsatte att påverka världen. 
Den har även gett effekter på vårt arbete mot sexuell exploate-
ring av barn, framför allt på grund av att brottsligheten online 
har ökat och att vi har givit stöd till fler barn än någonsin.

Tack för att du  
engagerar dig för  
att stoppa övergrepp  
på barn

ECPAT Sverige 
Verksamhetsberättelse 2021

Adress: Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

Telefon: 08-598 920 00
Epost: info@ecpat.se

Antalet barn som vänt sig till oss med sina berättelser 
via Ditt ECPAT har kontinuerligt ökat. Det stora 
antalet barn som kontaktar oss visar ett ökat behov 
av att prata med en vuxen – men också att vi som 
organisation har högt förtroende hos barn, då de 
vågar vända sig till oss med sina tankar, känslor 
och erfarenheter kring ett ämne som kan vara svårt 
att prata om.

Under året har vi startat en stödlinje för föräldrar 
och andra viktiga vuxna eftersom vi vet att vuxen-
världen ställs inför annorlunda utmaningar när 
livet för barnen på och utanför nätet alltmer saknar 
en tydlig gräns. 

Restriktionerna i samband med pandemin har 
inneburit att vi tagit ett rejält digitalt steg ut i hela 
landet, något som har bidragit till att vi nu når ut till 
viktiga vuxna på ett sätt vi inte har gjort tidigare. 
Vi har utvecklat metoder för att nå barn och unga 
när fysiska möten varit omöjliga vilket ger fler 
barn en röst. 

Sexuella övergrepp mot barn är en global brottslighet 
och måste därför bekämpas globalt. Vårt medlemskap 
i det kanadensiska initiativet ”Project Arachnid”  



Det här är ECPAT

ECPAT Hotline

Project Arachnid

Ditt ECPAT

På uppdrag av barn

ECPAT Föräldrahjälpen

Nude på nätet

Rapporten “Allt som inte är ett ja är ett nej”

Digitala konferenser

Påverkansarbete

Internationellt samarbete

Insamling

Årsredovisning

4

10 

12 

13

17 

18 

20

22

23 

24

28 

31

34

Innehåll



ECPAT lyssnar på barn och arbetar utifrån vetenskaplig grund.
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Vi lyssnar på barns berättelser

Vårt arbete är konkret 
och ger resultat

I vårt arbete är barns delaktighet och inflytande av- 
görande för att vi ska förstå deras vardag och kunna ge 
stöd och råd som är betydelsefulla. För att förebygga 
sexuella övergrepp och exploatering måste vi hela 
tiden utgå från den verklighet som barn och unga 
möter och anpassa vårt arbete efter den snabba ut- 
veckling som sker framför allt på nätet. Barn delar 
dagligen sina berättelser med oss i stödlinjen  
Ditt ECPAT. Barns berättelser når oss också via våra 
enkätundersökningar som alltid vilar på vetenskap-
lig grund. Utifrån detta dagliga arbete med barn 
och unga får vi en unik möjlighet att studera och 

Många tror inte att det är möjligt att ta bort bilder 
som spridits på internet men lyckligtvis finns det 
idag, tack vare ny teknik vissa möjligheter. Vårt 
samarbete med polis, digitala plattformar och  
“Project Arachnid” (se sidan 12), gör att vi kan ta 
bort en stor mängd övergreppsmaterial på barn och 
unga från nätet. Under året togs 1,3 miljoner bilder 
ner från digitala plattformar tack vare ECPAT och 
vårt arbete i ECPAT Hotline.

Vårt arbete idag handlar till stor del om att förebygga och stoppa över-
grepp på nätet eftersom det i barnens vardag inte finns några tydliga 
gränser mellan vad som händer på och utanför internet. Barns sociala 
umgänge sker på internet och mycket av barns sexuella utforskande 
sker digitalt. Där det finns barn finns det också förövare och det gäller  
i allra högsta grad på internet. 

analysera deras attityder och strategier och utifrån 
nya lärdomar kan vi kontinuerligt utveckla hur vi 
bemöter barn i Ditt ECPAT och hur vi kan hjälpa 
föräldrar och viktiga vuxna i ECPAT Föräldrahjälpen. 
Utifrån dessa lärdomar kan vi också kan bidra till ett 
bättre förebyggande arbete på alla arenor i samhället. 

Faktainsamling och analys ger oss kunskaper som 
gör det möjligt för ECPAT att bedriva vårt viktiga 
arbete med opinionsbildning och påverkans- 
arbete mot beslutsfattare för att stärka barns skydd 
i lagstiftningen.

Vad är sexuell  
exploatering av barn? 
Sexuell exploatering av barn är alla former 
av utnyttjande av barn för sexuella ändamål. 
Det kan handla om sexuella övergrepp,  
dokumenterade sexuella övergrepp, ut- 
nyttjande genom köp av sexuell handling  
av barn, människohandel, live-streamade 
övergrepp över nätet eller att barn får lätt- 
klädda bilder eller filmer spridda utan  
samtycke. Sexuell exploatering sker överallt 
– i och utanför Sverige, offline och online.

DET HÄR ÄR ECPAT
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ARTIKEL 2 
Barnkonventionen ger dig och alla andra 
barn samma rättigheter och lika värde. 
Ingen får diskriminera dig eller behandla 

dig sämre än någon annan. Du får 
inte heller diskrimineras eller 
bestraffas för något som dina 
föräldrar är eller gör. 

ARTIKEL 3 
När vuxna fattar beslut som rör 
barn ska de se till ”barnets bästa”.  
De vuxna ska alltid tänka på vad 
som är bra för dig. Du ska få det 
skydd och den omvårdnad du 
behöver. Det är lika viktigt att 
vuxna tänker på ”barnets bästa” 
när beslutet rör många barn.

 
ARTIKEL 6  

Du har rätt att leva och utvecklas.  
Ditt land ska göra allt det kan för att du 
ska kunna leva och utvecklas.

ARTIKEL 12  
Du har rätt att uttrycka dina åsikter i 
alla frågor som rör dig.  
Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina 
åsikter. När en myndighet eller domstol 
beslutar i en fråga som rör dig ska du få 
möjlighet att komma till tals.

Barn ska inte förekomma i  
övergreppsmaterial på nätet.

Barn som exploateras sexuellt  
ska identifieras och upptäckas.

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

Barn har fullgott skydd mot sexuell  
exploatering i svensk lagstiftning.

Barn i utsatta situationer ges möjlighet 
att berätta om sina erfarenheter av  
sexuell exploatering.
 
Sexuella övergrepp mot barn ska  
förebyggas genom att förövare upptäcks 
samt genom att förövare och potentiella 
förövare söker och får adekvat hjälp.
 
Privat sektor bidrar till att stärka barns 
rätt till skydd mot sexuell exploatering. 

Några av barnkonventionens  
54 artiklar är grunden för vårt arbete 

ARTIKEL 34 

Du har rätt att skyddas mot:
• att tvingas att delta i en  

sexuell handling
• att utnyttjas för prostitution eller 

annan olaglig sexuell verksamhet
• att utnyttjas i pornografiska föreställ-

ningar och i pornografiskt material

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

Du har rätt till skydd 
mot alla former av  
sexuellt utnyttjande 
och sexuella övergrepp.

DET HÄR ÄR ECPAT
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ECPATs tre  
verksamhetsområden

Föräldrar, vårdnadshavare och andra vikti-
ga vuxna i barns närhet har ett ansvar att 
förebygga sexuella övergrepp och att finnas 
till hands som stöd när något har hänt.  
Vi vet att det inte alltid är så enkelt, därför 
vill vi dela med oss av kunskap, råd och 
stöd – och förmedla barns röster till dig. 

Utan globalt samarbete, innovation och nya 
tekniska lösningar kommer vi aldrig att nå 
målet om en värld fri från sexuell exploatering 
av barn. Vi vill alltid använda den bästa 
tekniken som finns tillgänglig så att över-
greppsmaterial på nätet kan tas ned och 
bidra med vår expertis så att innovationen 
kan gå ännu längre. 

En förutsättning för att nå vår vision är att vi 
lyssnar till barns och ungas egna kunskaper, 
erfarenheter och perspektiv. Tillsammans 
med dem skapar vi ny kunskap om deras 
värld – på och utanför nätet – och om hur 
övergrepp kan förebyggas. 

Föräldrar och vuxna 
i barns närhet
För att vi vuxna har ansvar för barns 
trygghet, på och utanför nätet

ECPAT Hotline
För att sexualbrott mot barn på 
nätet går att motverka

Barn och unga
För att barn är experter på  
sin egen situation

  Läs mer på sidan 13   Läs mer på sidan 18   Läs mer på sidan 10
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Så använder  
vi pengarna 

ECPAT grundades 1990 i Thailand efter att 
sexuell exploatering av barn hade blivit ett 
uppmärksammat problem i Sydostasien. 
ECPAT Sverige är sedan 1996 självständig 
medlem i ECPAT International och ingår i ett 
globalt nätverk med 122 organisationer 
i 104 länder. Vi arbetar mot en global 
brottslighet och ingår i globala nätverk 
men vi fokuserar på brott som begås i  
eller har koppling till Sverige. 

ECPAT i Sverige 
och världen

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

direkt till arbetet mot   
sexuell exploatering av barn

till administration

till kostnader för privat  
finansiering

Agenda 2030 och  
de globala målen
I flera av FN:s globala mål till 2030 ingår att förebygga 
och stoppa våld och exploatering av barn. Där finns också 
viktiga mål som berör samarbete och partnerskap. 

 
MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET 
5.2 Avskaffa alla former av våld mot kvinnor och flickor i det  
offentliga och privata rummet, inklusive människohandel,  
sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering. 

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR  
OCH EKONOMISK TILLVÄXT
8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa 
tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra 
att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och 
användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla 
former av barnarbete senast 2025.
 
MÅL 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och  
alla former av våld eller tortyr mot barn.

MÅL 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
17.6, 17.16, 17.17 Samarbeta och dela kunskap kring veten-
skap, teknik och innovation. Stärka och uppmuntra effektiva 
globala partnerskap. 

Hit gick pengarna 2021

84%

11%

5%
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ECPATs styrelse

Lansering av ny hemsida
I början av sommaren 2021 kunde vi äntligen  
lansera ett nytt utseende på vår hemsida ecpat.se. 
Den nya sidan innehåller bland annat fler tips och 
råd till föräldrar och vuxna. Den är tydligare i sin 
struktur och förhoppningsvis innebär detta att 
det blir enklare att stödja oss på olika sätt – både 
som privatperson och företag. Vi lyfter också fram 
våra viktiga rapporter på ett tydligare sätt. Oavsett 
varför du besöker vår hemsida hoppas vi att du 
upplever att du får svar på det du söker. 

Nytt från ECPAT!

ECPATs styrelse väljs av årsmötet och sitter i två år. 
Sedan årsmötet i juni 2021 har styrelsen bestått av:  
Emma Henriksson, ordförande; Peder Ramel,  
vice ordförande; Johanna Lundin Bhattacharyya, 
ledamot; Amanda Netscher, ledamot; Daniel Akenine, 

ledamot; Linda Vismer, ledamot; Claes Eriksson,  
ledamot; Silvia Ingolfsdottir Åkermark, ledamot;  
Sara Pontander, ledamot. Adjungerade: Anna Karin 
Hildingson Boqvist, generalsekreterare; Sophie  
Josephson, personalrepresentant.

DET HÄR ÄR ECPAT
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ECPAT Hotline  
– en anmälningssida  
för allmänheten
ECPAT Hotline arbetar med att ta bort dokumenterade sexuella övergrepp 
på barn från nätet och att förse polis med relevanta tips på sexualbrott mot 
barn. Arbetet består av flera delar och sker i nära samarbete med bland annat 
svensk polis, den internationella paraplyorganisationen för hotlines (INHOPE) 
och Interpol. Mängden övergreppsmaterial som sprids på nätet ökar för varje 
år och innebär ett stort lidande för de barn som utsätts. Så länge 
bilderna sprids får övergreppet inget slut. Samtidigt innebär ny 
teknik och internationella samarbeten att fler bilder och filmer 
upptäcks och kan tas ned. 

ECPAT Hotline tar ner  
övergreppsmaterial
Vem som helst som ser något som kan misstänkas 
vara ett sexualbrott på barn, det kan vara en bild, 
film eller bara information, kan tipsa ECPAT Hotline. 
Det går att vara anonym. ECPAT Hotline arbetar 
sedan för att ta bort övergreppsmaterialet och förse 
polisen med information så att barn som utsätts för 
sexuella övergrepp ska kunna identifieras, hittas och 
få hjälp. 

I ECPAT Hotline arbetar fyra analytiker vilka  
också har andra uppgifter inom ECPAT Sverige. 
De har alla gedigen utbildning, bland annat från 
Interpol, och tillsammans har de lång erfarenhet av 
internetrelaterade sexualbrott mot barn.  

De allra flesta tips som 
kommer in rör en bild 
eller en film men det kan 
också handla om misstänkt 
människohandel med 
barn för sexuella ändamål, 
utnyttjande av barn för 
köp av sexuell handling 
eller misstankar om att 
en svensk person reser 
utomlands för att där begå 
sexuella övergrepp på barn. 
Alla tips som rör Sverige 
eller svenska medborgare 
skickar vi till svensk polis. 
Andra tips, till exempel där servern står placerad i 
annat land, hanterar vi genom INHOPE. 

I ECPAT Hotline tar vi också ned bilder och filmer 
på uppdrag av barn, det sker genom att ett barn 

kontaktar stödlinjen Ditt 
ECPAT. Det kan du läsa mer 
om på sidan 13.

Under året har arbetet i  
ECPAT Hotline lett till att 
över 2 200 bilder eller filmer 
tagits bort från svenska 
servrar och att 183 tips 
relaterade till Darknet (en 
anonym, krypterad del av webben) skickats till 
svensk polis. I illustrationen här bredvid kan du se 
hur vi hanterar inkomna tips. 

INHOPE – global brottslighet stoppas 
genom globalt samarbete
Dokumenterade sexuella övergrepp på barn som 

sprids på internet är en 
global brottslighet och där-
för måste också arbetet för 
att stoppa den vara globalt. 
ECPAT Hotline är medlem 
i paraplyorganisationen 
för hotlines, INHOPE. 
INHOPE samlar 50 hot- 
lines runt om i världen som 
tillsammans med Interpol 
samarbetar kring nedtag-
ning av övergreppsmaterial. 
Genom INHOPE får vi tips 
från hotlines i andra länder 
om övergreppsmaterial på 

svenska servrar. Vi bidrar också till INHOPEs arbete 
med att etablera hotlines i länder där de saknas. 
Under året bidrog ECPAT Sverige till att APLE i 
Kambodja och ECPAT Filippinerna startade hotlines 
och blev medlemmar i INHOPE.  

4 665
Under 2021 fick ECPAT Hotline in 
4665 tips, varav 2779 skildrade 
sexuella övergrepp på barn. Det är 
mer än en fördubbling av antalet 
relevanta tips jämfört med 2020.

tips

Ser du en sexuell bild eller film på någon 
som du tror är under 18 år? Misstänker du 
att ett barn utsätts för sexuella övergrepp? 
Anmäl alltid till polisen eller till ECPAT 
Hotline. Du kan vara anonym.

ecpathotline.se

Ditt tips gör skillnad!

ECPAT HOTLINE
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Så jobbar vi 
i ECPAT Hotline

ECPAT ingår sedan 2018 i ”Project Arachnid”, en webbcrawler och plattform som 
hittar och tar ned övergreppsmaterial på nätet. Arachnid är det hittills mest effektiva 
verktyget för att ta ned övergreppsmaterial från internet. ”Project Archnid” drivs 
sedan 2017 av Canadian Centre for Child Protection och 2018 var svenska ECPAT 
den första hotlinen i Europa att gå med. Läs mer på sidan 12.

Vi skickar vidare 
till svensk polis

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

organisationen INHOPE

Vi skickar till svensk 
polis/sajtägaren  
för nedtagning av 

bilden/filmen

Tipset handlar om 
människohandel, 

grooming eller 
resande förövare 

Bilden/filmen 
ligger på en server 

i Sverige 

Bilden/filmen 
ligger på en server 

i annat land

Tipset består av  
dokumenterade sexuella 

övergrepp på barn

Tips från 
allmänheten

Tips från hotlines 
i andra länder

ECPAT HOTLINE
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Miljontals övergrepps-
bilder nedtagna med 
hjälp av Arachnid

916 541

Arachnid är en databas, plattform och 
“webbcrawler” som hittar övergrepps- 
material på barn på nätet och hjälper  
till att ta bort det. Med hjälp av Arachnid  
kan betydligt större mängder övergrepps- 
material, både på det öppna nätet och 
på Darknet, tas bort. Projektet bidrar 
därmed kraftigt till att minska lidandet 
för de barn som utsätts. 

Arachnid startade 2017 och hittills har 
över 42 miljoner bilder upptäckts. Dess- 
utom har 10,8 miljoner nedtagningar 
begärts i över hundra länder. Här ser vi en 
snabb ökning av takten då motsvarande 
siffra förra året låg på 6,6 miljoner. 

Projektet Arachnid genererar unik 
kunskap om den globala spridningen av 
övergreppsmaterial vilket bland annat 

stärker arbetet för ett bättre skydd  
för barn och arbetet med att belysa  
plattformars ansvar.

Under året bedömde analytikerna i  
ECPAT Hotline 916 541 enskilda bilder i 
Arachnid varav över 90 procent skildrade 
sexuella övergrepp eller sexuell exploa- 
tering av barn. De bilder som bedömdes 
som övergreppsmaterial gick sedan för 
nedtagning. Det innebär att den som 
ansvarar för webbsidan eller dess server 
fick ett meddelande om att det illegala 
materialet fanns där och att det skulle 
tas bort. I regel sker det inom 24 timmar. 
Arachnid fortsätter att leta efter bilden 
om en ny kopia skulle dyka upp senare. 
Sedan vi gick in i projektet har ECPATs 
analytiker bidragit till nedtagning av 
över 1,3 miljoner bilder. 

Mängden övergreppsmaterial på nätet innebär att det inte är tillräckligt att 
arbeta reaktivt med att ta emot tips från allmänheten och andra hotlines. Det 
kräver också ett proaktivt arbete och därför ingår ECPAT Hotline sedan 2018 i 
“Project Arachnid”, ett projekt startat av Canadian Centre for Child Protection.

Sedan vi gick in i  
projektet har ECPATs 
analytiker bidragit till 
nedtagning av över 
1,3 miljoner bilder. 

916 541
Så många bilder bedömde ECPAT Hotlines 
analytiker i Arachnid under 2021.

PROJECT ARACHNID
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        Läs mer om Ditt ECPAT på nästa sida

På Ditt ECPAT lyssnar 
vi på barns egna 
berättelser

I november hade vår stödlinje Ditt ECPAT varit  
öppen i ett år. Här kan barn få hjälp, stöd och  
kunskap om nakenbilder, sexuella kränkningar, 
hot och övergrepp, både på och utanför nätet. 
Barn kan även kontakta stödlinjen för ned-
tagning av sexuellt kränkande material som 
spridits online. Under andra halvan av året 
skedde en explosionsartad ökning av antalet 
inkomna chattar och besök på hemsidan 
för Ditt ECPAT.

Ditt ECPAT är en del av ett större projekt, finansierat av 
Allmänna arvsfonden, med syfte att minska det psykiska 
lidandet för barn som varit utsatta för att nakenbilder eller 
annat sexuellt kränkande material spridits på nätet. ECPAT 
har sedan länge sett ett behov av direkt stöd till barn som 
varit utsatta för sexuella övergrepp online och vårt projekt 
är unikt eftersom det är det första i sitt slag som bedrivits i 
Sverige. Barn som får nakenbilder eller sexuellt kränkande 
material spritt mår ofta dåligt, inte bara vid själva händelsen 
utan även långt senare. Så länge bilden finns kvar och delas på 
nätet fortsätter kränkningen och därför är det viktigt att få 
stöd och hjälp med nedtagning. 

Barn kan få stöd via chatt, telefon och mail och under 2021 
hade vi 311 unika stödkontakter med barn. Chatten är den 
mest populära kontaktvägen för barn.
 
Under hösten och vintern slog antalet besök i chatten rekord 
flera gånger om vilket visar på det stora behov barn har  
av att prata om och få stöd kring vad de blivit utsatta för.  
Majoriteten av de barn som kontaktar Ditt ECPAT är 
flickor och genomsnittsåldern ligger på 14,7 år. Det finns 
en stor spridning på åldrarna men två stora åldersgrupper  
är mellan 11–13 och 16–17 år. 

14,7
var genomsnittsåldern på 

de barn som kontaktade 

Ditt ECPAT under 2021.

DITT ECPAT
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Vad hör barn  
av sig om?
Den vanligaste anledningen till att barn kontaktar 
oss är att bilder spridits på nätet men det är vanligt 
att det även förekommer även utpressning eller hot. 
Påtryckningsmedlet är oftast att nakenbilderna ska 
spridas ytterligare. Det är vanligt att spridning sker 
i barnets sociala nätverk i barns och konsekven-
serna kan bli allvarliga med bland annat ryktes-
spridning, trakasserier och hot. Pojkar som utsätts 
pressas oftare på pengar, medan flickor pressas på 
fler bilder, sex eller att stanna kvar i, eller återuppta, 
ett förhållande. I de fall barnet känner till åldern på 
sin förövare handlar det till 80 procent av fallen om 
ett annat barn. Barn berättar ofta om en känsla av 
skam och att de känner sig dumma som skickat  
nakenbilder. Vissa beskriver att det värsta är känslan 
av att bli sviken av någon som de har litat på. 

En annan vanlig fråga som barn ställer i kontakt 
med oss handlar om våldtäkt och frågor kring vad 
som är en våldtäkt och andra typer av fysiska över-
grepp. Barn ställer frågor till oss om åldersskillnader 
och vad som är okej eller inte. Det inkommer också 
frågor om försäljning av naken bilder och om det är 
tillåtet att skicka dem.

Få barn har berättat för föräldrarna om vad de har 
varit utsatta för. Barn tror oftast att situationen 
kommer att förvärras om de skulle blanda in en 
vuxen. Anledningen till att så få barn polisanmäler 
är att de inte vill att föräldrarna ska få vetskap om 
vad som har hänt. 

Få barn har berättat för 
föräldrarna om vad de 
har varit utsatta för. 

“Sen är det vissa killar som blir så arga 
på en och lägger ut det på såna ‘expose’- 
konton via snap. Så det är ju många som 
addar en och säger ‘skicka till mig också’.”
FLICKA, 14 ÅR

“Är det fel att jag inte vill ha sex med 
min tjej när hon ber om det även om 
hon blir irriterad?”
POJKE, 17 ÅR

“Min kille tjatar om bilder, blir typ lite 
rädd. Jag vill inte att han ska göra slut 
om jag säger nej. […] Har funderat på 
att göra slut, men jag var lite osäker så 
jag kontaktade er.”
FLICKA, 15 ÅR

PERSON, 14 ÅR

“Kurator finns men hon skulle sagt 
till mina föräldrar om jag berättade. 
Och mina föräldrar skulle inte förstå.”

“Det var en kille som bad om nudes från 
min skola och jag ville egentligen inte, 
men han tjatade och tjatade och till slut 
skickade jag en bild och han screena den 
bilden och skicka vidare den till hans 
kompisar i en gruppchatt. Jag skäms 
jättemycket och ångrar det jag gjorde.”
PERSON, 14 ÅR
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Antal chattar per månad

KÖNSFÖRDELNING I CHATTEN

51 procent flickor, 35 
procent pojkar, 14 procent 

annat/vill ej uppge.

8 16
CHATTAR NEDTAGNINGSÄRENDEN

- I snitt inkom åtta chattar 
per timme under höst och 

vinter.

av egenproducerade bilder 
eller övergreppsmaterial.

3 064 8 326
INKOMNA CHATTAR UNIKA BESÖKARE

Av dessa inkom 2775  
chattar mellan september 

och december. 

på hemsidan för Ditt ECPAT. 
Den genomsnittliga besökaren 

stannade i strax över tre 
minuter.

I de fall barnet känner till  
åldern på sin förövare handlar 
det till 80 procent om ett  
annat barn. 

POJKAR

FLICKOR

ANNAT

300

600

900

1200

1500
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ECPAT arbetar på  
uppdrag av barn
ECPAT har sedan november 2020 arbetat på uppdrag av barn med 
nedtagning av sexuellt kränkande bilder. Barn och unga under 18 
år kan vända sig direkt till vår stödlinje Ditt ECPAT och be om hjälp 
med att ta ned övergreppsmaterial som har spridits mot deras vilja. 

På ECPAT vet vi att det är vanligt att barn och unga 
skickar nakenbilder, så kallade “nudes”, på sig själva. 
Det behöver inte innebära något negativt, tvärtom 
beskriver många att de upplever det positivt – när 
båda parter är överens. Om bilden eller filmen 
däremot tagits eller spridits mot någons vilja kan 
det leda till mycket negativa konsekvenser för det 
utsatta barnet. 

Under året som gått har många barn och unga 
kontaktat Ditt ECPAT och beskrivit situationer  

där bilder eller filmer 
spridits mot deras vilja.  
Bilden kan ha tagits  
tidigare under en re - 
lation där båda parter 
varit överens men när  
relationen tagit slut har 
den ena parten hotat att 
sprida bilderna. Det kan 
också handla om en 
situation där barnet 
berättar om en kompis 
vars bilder spridits eller att barnet själv har spridit 
någon annans bilder. Ibland sprids barnets bilder 
på sociala medier eller så kan en film ha lagts upp på 
en hemsida mot barnets vilja. Den som kontaktar oss 
kan alltid välja att vara anonym men om vi vet vem 
hen är kan vi hjälpa till med polisanmälan eller 
orosanmälan till socialtjänsten.

Uppladdning till ECPAT Hotline 
sker via krypterad tjänst 
För att vi ska kunna hjälpa till med nedtagning 
bör barnet helst ha tillgång till den aktuella bilden 
eller filmen, då kan den via en krypterad tjänst 
skickas till våra analytiker i ECPAT Hotline. Där- 
efter granskas bilden och den läggs in i Arachnids 
databas. Systemet tar då emot information om att 
bilden utgör olagligt eller sexuellt kränkande  
material och att den ska tas ned.

I de fall där barnet inte har tillgång till bilden eller 
filmen kan ändå uppgifter såsom namn på platt- 
formar där bilden sprids, en länk till en hemsida  
eller uppgifter om användarnamn eller konton som  

sprider bilden hjälpa oss att genomföra nedtagningen.  
Med denna information kan våra analytiker ta 
kontakt med plattformarna och förhindra att  
spridningen fortsätter ske. 

Vi kan aldrig garantera att en bild eller film tas ner, 
på vissa platser kan det vara svårt trots att bilderna 
är olagliga. En bild kan också laddas upp på nytt på 
samma plats eller senare på andra platser. Tack vare 
verktyget Arachnid som automatiskt söker efter 
övergreppsmaterial på nätet ökar möjligheterna  
att ta ner bilder som dyker upp på nytt.

Den som kontaktar oss 
kan alltid välja att vara 
anonym.

Under slutet  
av 2021 syntes 

annonser från Ditt 
ECPAT på skärmar 

runt om i landet. 

PÅ UPPDRAG AV BARN
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ECPAT Föräldrahjälpen  
– vår nya guide för vuxna
I mitten av september lanserades ECPAT Föräldrahjälpen – 
en stödlinje för föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet. 
Här erbjuder vi stöd och hjälp i frågor som rör sexuella övergrepp 
mot barn, på och utanför nätet. Anledningen till att vi startade 
en stödlinje för vuxna var att vi såg ett ökat behov av kunskap. 

Sexuellt utnyttjande av barn är ett växande problem 
såväl offline som online. Där barn finns där finns 
också förövare som söker kontakt i sexuellt syfte. 
Bland förövarna finns både vuxna och barn. Att få 
förfrågningar om att skicka nakenbilder är idag en 
del av många ungas vardag. Ibland sker det frivilligt 
mellan barn och unga men det förekommer också 
situationer av tjat, hot och utpressning som leder 
till att barn hamnar i svåra situationer. 

Vi har en vuxenvärld som vuxit upp utan smart-
phones och sociala medier och vi vet att många 
föräldrar känner en stor vilsenhet kring hur de ska 
bidra till barns trygghet på nätet. Vuxna kontaktar 
vår stödlinje för barn, Ditt ECPAT, med frågor om 
just detta. Vi vet också att många föräldrar drar sig 
för att prata med sina barn om risker på nätet för 
att de tycker att barnen är för små. Vi vill hjälpa 
föräldrar att ta samtalet med sina barn från en tidig 
ålder. Genom arbetet i ECPAT Hotline vet vi att barn 
så unga som sex år tar bilder på sig själva, därför är 
det viktigt att ta samtalen med barnen tidigt, mycket 
tidigare än vad vuxenvärlden ofta inser.

Genom samtal med barn 
och unga vet vi att många 
dels upplever en avsaknad 
av förståelse för deras liv 
på nätet, dels en rädsla för 
att föräldrar ska bli arga 
om något dåligt har hänt. 
En annan rädsla är att de 
ska förbjudas att använda 
telefonen, sociala medier eller 
ett visst spel. Konsekvensen 
blir att många barn lämnas 
ensamma på nätet – utan 
guidning eller stöd från vuxenvärlden. 

För att förhindra att barn utsätts för övergrepp och för 
att underlätta för dem att berätta om något dåligt har 
hänt dem är det avgörande att vuxna har den kunskap 
som krävs och kan ge det stöd barnen behöver. Så är 
det inte idag. Därför blev vi glada när vi beviljades 
medel av Postkodlotteriet som gjorde det möjligt 
för oss att öppna ECPAT Föräldrahjälpen!

ECPATs general- 
sekreterare Anna Karin 
Hildingson Boqvist tar 
emot en check från 
Postkodlotteriet.

INTE ALLS INTE SÅ GANSKA VÄLDIGT
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Hur intresserad är någon vuxen du  
bor med av vad du gör på internet?

Vem kan du prata med om du upplever  
något obehagligt på internet?

FLICKOR POJKAR

ECPAT FÖRÄLDRAHJÄLPEN
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Vår undersökning visar att föräldrar tror 
sig veta vad deras barn gör på nätet. Sam-
tidigt svarar barnen att deras föräldrar 
absolut inte vet vad de gör. Ett skäl till 
denna skillnad i uppfattning är att många 
föräldrar har gett barnen regler och utgår 
från att barnen följer dem. Barn uppger 
dock att de ofta bryter mot reglerna. 
Forskning visar att föräldrar som försöker 
skydda sina barn med regler och begräns-
ningar också riskerar att  barnet inte ut- 
vecklar en holistisk förståelse för risker 

ECPAT presenterar Föräldrahjälpen i  
TV4:s morgonsoffa.  

Bli inte arg – barnens 
budskap till vuxna
I samband med lanseringen av ECPAT Föräldrahjälpen släppte vi  
rapporten ”Vad föräldrar inte vet – men behöver veta om barns tillvaro 
och risker på nätet”. Den ligger till grund för stödlinjen och bygger på en 
undersökning bland föräldrar kring hur vuxna tänker kring barns liv på 
nätet och de risker som finns. Barns röster om vuxnas kunskaper om 
och intresse för vad de gör på nätet finns också med i rapporten.

på internet. Det kan paradoxalt nog leda 
till att barnen blir mer sårbara för risker 
då de utforskar nätet bortanför dessa 
regler och vuxennärvaro.

Det absolut tydligaste budskapet från barn 
till vuxna är: ”bli inte arg”. Rädslan för att 
föräldern ska skuldbelägga, döma eller 
uttrycka ilska gör att barnet inte vill eller 
vågar berätta om hen råkat ut för något på 
nätet. Detta är ett återkommande svar från 
barn som hellre pratar med en kompis 
eller annan vuxen än sin egen förälder. 

Ett syfte med rapporten var att uppmana 
föräldrar och vuxna med barn i sin när- 
het att ta ett större ansvar i frågan. Det 
är vuxnas ansvar att rusta barnet med 
kunskap och verktyg för att hantera nätet 
på ett tryggt sätt, men också att underlätta 
för barn att berätta om något dåligt har 
hänt. När så sker måste föräldrar lyssna 
och erbjuda adekvat stöd utan att bli arga 
och dömande. 

”Krama ditt barn,  
säg att allt kommer 
bli bra. Berätta för 
ditt barn att du lyss-
nar och finns för hen. 
Berätta för ditt barn 
att det som hände på 
nätet inte ändrar din 
syn på ditt barn. Döm 
inte. DÖM ALDRIG  
någon som blivit 
utsatt.”
FLICKA, 16 ÅR 

(Från rapporten ”Vad föräldrar inte vet 
– men behöver veta om barns tillvaro 
och risker på nätet”) 

BLI INTE ARG

Ilska leder inte till 
något bra. Tvärtom 
skapar den distans 
mellan dig och ditt 
barn. Var lugn och 

stötta barnet istället. 

1

BLI INTE ARG

9

HJÄLP TILL SÅ 
MYCKET DU KAN

4

Exempelvis med 
att polisanmäla, 

blocka eller något 
annat som barnet 

uttrycker.

SKULDBELÄGG 
OCH DÖM INTE

2

Barnet mår redan 
dåligt trots att det 
inte är hens fel.

BARA FINNS DÄR

3

Överreagera inte. 
Lyssna på barnet 
och försök förstå.  

Var på barnets sida.

PRATA

6

Diskutera med 
barnet hur hen kan 
undvika liknande 

situationer.

STRAFFA INTE

5

Att ta mobilen eller 
radera appar hjälper 

inte barnet. Det 
leder bara till att 

barnet inte vänder 
sig till dig igen. 

VISA KÄRLEK

8

Få barnet att förstå 
din drivkraft:

kärlek oavsett vad 
som händer. 

BLI INTE ARG

10

Denna punkt tål att 
upprepas.

SNOKA INTE

7

Alla har rätt till 
privatliv och det 

måste respekteras. 
Fråga istället för att 

spionera. 

Barns  
10 budord

ECPAT FÖRÄLDRAHJÄLPEN
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Barn berättar i  
“Nude på nätet”
Vuxna pratar om barn och unga som skickar naken- 
bilder men som så ofta är det sällan barn får komma 
till tals i frågor som rör dem. För ECPAT är det 
självklart att barn har rätt att bli lyssnade på och vi 
behöver deras kunskap. Därför skapade ECPAT 
undersökningen “Nude på nätet” för att vi ville veta 
vad barn och unga tycker om nakenbilder, gränsdrag-
ningar och samtycke. ”Nude på nätet” har genom- 
förts årligen sedan 2020 och i år undersökte vi barns 
brottsutsatthet på nätet och vilka strategier de har 
för att skydda sig.  

“Nude på nätet” är en vinjettbaserad 
enkätundersökning vilket innebär att 
barnen får reflektera och förhålla sig till 
korta berättelser om sexuell utsatthet på 
internet. För att hitta deltagare gick ut vi 
ut med information till barn mellan 10 och 17 år  
via Snapchat och Instagram Stories under sex dagar 
i juni 2021. Vid intresse kunde barnen klicka på en 
länk till undersökningen som sedan skulle besvaras  
i enkätform. Hela 12 836 barn valde att delta. Vi fick 
kommentarer som tyder på att barnen i stor utsträck- 
ning delade länken med varandra och att de på olika 
sätt spred information om undersökningen till andra 
barn och unga. 

Undersökningen bygger i huvudsak på berättelser 
formulerade av oss. Berättelserna baseras på barns 
egna upplevelser och har tagits fram tillsammans 
med barn och unga, men de har skrivits om för att 
göra identifiering omöjlig. Berättelserna handlar till 

exempel om barn och unga som har 
blivit hotade på nätet eller om barn 
som själva har delat bilder som någon 
skickat. När barnen läst en berättelse 
har de fått ge råd till barnet som det 
handlar om. I undersökningen fanns 
även möjlighet att kommentera i 
fritext vilket cirka 4 000 barn valde 
att göra. 

När barnen var klara med en be-
rättelse kunde de välja att läsa och svara på fler. 
Totalt gavs barnen möjlighet att läsa och svara på 

Totalt fick vi 12 836 unika svar där barnet svarade på  
minst en berättelse. Av dessa hade cirka 4 000 barn 
gett minst ett fritextsvar. Totalt svarade barnen på 
23 846 berättelser. Undersökningen nådde fram- 
för allt barn i åldrarna 14 till 17 år, vilket utgjorde 
drygt 70 procent av de som svarat. Något fler flickor 
(55 procent) än pojkar (41 procent) har svarat på 
frågorna (drygt en procent var ickebinära och 
resterande ville inte uppge kön). Det var 13 procent 
av de som svarade som identifierade sig som HBT-
QIA, 66 procent gjorde inte det. Resterande kände  
sig osäkra. 

Bygger på barns egna berättelser

Stort antal deltagare

tre berättelser. De kunde välja att avsluta med en 
egen berättelse eller bevara frågor på ett av tre fokus- 
områden. Fokusområdena handlade om brotts- 
utsatthet, ECPATs arbete och råd till föräldrar. 

Vi konstruerade totalt 17 berättelser, där sex av 
dessa riktade sig till barn mellan 10 och 13 år och 
elva berättelser till åldersgruppen mellan 14 och 17 år. 
Beroende på vilken ålder barnen uppgett blev de 
slumpmässigt slussade till någon av berättelserna 
för sin åldersgrupp.

Initialt fick barnen svara på några bakgrundsfrågor 
om sig själva, bland annat kring ålder, kön, om  
det identifierade sig som HBTQIA och vem de bor 
tillsammans med. Vidare fanns en fråga om var 
föräldrarna arbetat under pandemin och föräldrar-
nas intresse för barnens liv på nätet.

Hos 61 procent av barnen hade minst en vuxen 
arbetat hemma under pandemin. I 31 procent av 
svaren hade ingen vuxen arbetat hemma och för  
6 procent av fallen var den eller de vuxna arbetslösa.  
I svaren kan vi se att 66 procent av de svarande  
barnen menar att föräldrarna inte är särskilt, eller 
inte alls, intresserade av vad barnen gör på internet. 
I 26 procent av barnens svar menar de att deras för-
äldrar är ganska intresserade och 6 procent säger 
att föräldrarna är mycket intresserade av vad de 
 gör på internet.

12 836
barn deltog i undersökning 
”Nude på Nätet” 2021.

4 000
barn kommenterade i fritext 
i ”Nude på nätet”.

NUDE PÅ NÄTET
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“Allt som inte är ett 
ja är ett nej” 
Svaren som framkommit i undersökningen “Nude 
på nätet” 2021 har analyserats och de kvantitativa 
mönster vi sett har presenterats i rapporten “Allt 
som inte är ett ja är ett nej”. I rapporten presenteras 
barnens brottsutsatthet på nätet och vilka strategier 
de har för att skydda sig mot dessa brott. Årets 
undersökning “Nude på nätet” kommer även att 
resultera i fler rapporter under 2022.

I samband med att rapporten släpptes höll vi ett 
seminarium där viktiga vuxna kunde delta på plats, 
eller online, för att få fördjupad kunskap om rappor- 
ten, vad barnen säger och vad viktiga vuxna kan 
tänka på. På seminariet hölls även ett panelsamtal 
mellan yrkesverksamma experter i ämnet. Syftet var 
att diskutera barns brottsutsatthet på nätet och viktiga 
vuxnas roll för barnens säkerhet. Under vintern an- 
ordnade vi ytterligare ett fördjupande seminarium 
baserat på rapporten. Totalt deltog cirka femhundra 
personer i dessa seminarier – som kan ses i efterhand 
på vår YouTube-kanal.

Rapportens övergripande budskap är att barn skapar 
egna strategier att hantera de sexualbrott de utsätts 
för i vardagen och att vuxenvärldens stöd inte all-
tid är tillräckligt då vuxna inte utgår från barnens 
verklig het. Vi lyfter också vikten av att allt som inte 
är ett ja är ett nej – både på och utanför nätet. När 
rappor  ten släpptes skickades den, tillsammans med 
ett brev, till samtliga riksdagsledamöter i syfte att 
påverka arbetet mot sexuell exploatering av barn.

        Läs mer om rapporten på nästa sida

Digitalt rapport-
släpp av ”Allt 
som inte är ett  
ja är ett nej”.

NUDE PÅ NÄTET
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Under hösten analyserade vi svaren från de närmare 13 000 barn 
som deltog i undersökningen “Nude på nätet”. Barnens resonemang 
kring ansvar, risker och skador kopplat till brottsutsatthet på nätet 
resulterade i rapporten ”Allt som inte är ett ja är ett nej”. Målet 
med rapporten, som släpptes den 15 november, var att redovisa 
barns utsatthet för sexualbrott på nätet samt att besvara frågan 
om vilka strategier de använder sig av för att skydda sig själva. 

Rapporten “Allt som inte är ett ja är ett 
nej” är en sammanställning av de när- 
mare 13 000 svar som vi fick från de barn 
som deltog i ”Nude på nätet”. Den ger en 
unik inblick i barns och ungas vardag och 
utsatthet för sexuella övergrepp på nätet. 
Det stora antalet deltagare antyder att 
barnen vill bjuda in vuxenvärlden till 
dialog om samtycke, gränsdragningar 
och sexuella övergrepp på nätet. Barnen 
har olika erfarenheter och olika strategier 
för att skydda sig själva. 
 
”När det har hänt någon jag känner gick 
jag och slog ner killen och det funkade.”  
(Pojke, 17 år) 

Ett barn kan anse att våld är lösningen, 
medan en annan tycker att hen ska 
kontrollera åldern på den hen träffar: 

“Asså man ska ju be om leg.” (Pojke, 16 år) 

I rapporten kan vi visa på att barn utsätts 
redan i låg ålder. Trots att många appar 
och sociala plattformar har 13-årsgräns 
hör vi barn berätta om utsatthet långt 
tidigare än så. 

”Jag fick min första oönskade nude när 
jag var 10.” (Flicka, 17 år) 

Barnen hanterar nätet och dess risker 
på olika sätt. Medan vissa anser att det 
är kul och spännande att skicka naken-
bilder menar andra att det är viktigt att 
tänka på konsekvenserna och att den 
som skickat bilden får skylla sig själv 
om den sprids. En flicka tycker att det är 
viktigt att tänka på tillvägagångssättet; 
 
“Var försiktig med att göra dig själv sår- 
bar visa inte ansikte i alla fall. Ge dig 
själv alltid en utväg.” (Flicka, 17 år)

Barn har olika strategier
”Allt som inte är ett ja är ett nej” riktar 
sig till viktiga vuxna i barns närhet och 
barnen är tydliga med att det är vuxnas 
ansvar att se till att barn är säkra när de 
utforskar nätet. Genom rapporten kan 
viktiga vuxna i barns närhet ta del av 
barnens egna resonemang och strategier. 

”En kille lade till mig o sa att du får 1000 
[kronor] om du skickar en video när du 
pullar dig själv.” (Flicka, 14 år)

Svaren visar också att de flesta barn inte 
drar någon tydlig gräns mellan livet off-
line och livet online. Nätet blir en plats, 
precis som livet utanför, att utforska sin 
sexualitet och att ha relationer på: 

“Vi bytte nakenbilder och 
njöt av det, ömsesidigt och en 
bra relation.” (Flicka, 16 år)

I rapporten konstateras det 
också att flickor i högre 
grad än pojkar är utsatta 
för sexualbrott men även 
att pojkars och flickors 
strategier och attityder 
vid sexualbrott skiljer  
sig åt. Ett annat resultat  
är att pojkar och män är 
de som oftast utsätter 
flickor för sexualbrott 
och att det är vanligt att 
den som utsätter ett barn 
för ett sexualbrott är ett 
annat barn.

Barnen har olika stra- 
tegier att hantera risker 
och eventuell brotts - 
utsatthet. Barnen vill 
bjuda in vuxna i en 

Unik inblick i barns utsatthet 
för övergrepp på nätet

Barn har olika 
erfarenheter och 
strategier för att 
skydda sig själva.

Rapporten  
”Allt som inte är 
ett ja är ett nej”

dialog om nätet och därför är rapporten 
en viktig del i att förstå hur barn och unga 
ser på vardagen nätet. Barn är experter 
på sin egen situation och därför är det 
viktigt att vi lyssnar på dem. 

RAPPORTEN ”ALLT SOM INTE ÄR ETT JA ÄR ETT NEJ”

22



Pandemin påskyndade utvecklingen av våra digitala konferenser och 
tack vare ett nytt samarbete med Norrsken House och DobbTV kunde 
ECPAT snabbt hitta en effektiv teknisk lösning som hjälpte oss att nå ut 
brett i Sverige. Vi har nått viktiga målgrupper från Vilhelmina i norr till 
Ystad i söder på ett sätt som inte tidigare varit möjligt och vår kunskap 
har spridits mer interaktivt. De digitala samtalen finns sparade på  
ECPATs YouTube-kanal och de går att ta del av i efterhand. Totalt har 
drygt 1200 personer tagit del av de digitala samtalen under året.

Två digitala träffar har även ägt rum med partners vilket givit positiv respons.  
Vi ser fram emot att utveckla vårt nya digitala koncept under 2022.

Från ECPATs digitala 
konferens ”Nude 
på nätet – att möta 
barn och unga som 
fått sina nakenbilder 
spridda eller som 
sprider”.

Digitala konferenser

Den 10 mars höll vi vår första digitala konferens 
”Nude på nätet – att möta barn och unga som 
fått sina nakenbilder spridda eller som sprider”. 
Konferensen hade 900 deltagare från hela landet och 
de flesta närvarade vid samtliga sex presentationer.  
Deltagarna kom från relevanta yrkesområden som 
skola, elevhälsa, socialtjänst och polis. Efter kon- 
ferensen erbjöds deltagarna att utvärdera hur de 
upplevt konferensen och 112 personer besvarade 
vår enkät. Över 80 procent av de som deltog i ut- 
värderingen uppgav att de i sitt arbete mötte barn 
som fått nakenbilder spridda eller spred andras 
nakenbilder och endast åtta personer svarade med 
säkerhet att de inte mötte dessa barn. 

De som deltog i utvärderingen ombads bedöma varje 
föreläsning utifrån tre kriterier – hur inspirerande 
de var, om de gav viktiga kunskaper och om de gav 
deltagarna verktyg att arbeta med utsatta barn. 

Samtliga föreläsningar fick genomgående höga betyg. 
Över två tredjedelar av deltagarna rankade alla före- 
läsningar på de två mest positiva nivåerna inom 
samtliga kriterier och för flera föreläsningar (där-
ibland de två som hölls av ECPAT) rankade runt 
nio av tio deltagare föreläsningarna i de två högsta 
nivåerna i samtliga kriterier. 

Slutligen ombads personerna i utvärderingen att 
berätta vad som var bäst respektive sämst med 
konferensen. Drygt hälften, 60 personer, svarade 
på den första frågan och 42 personer på den senare. 
Bland de sextio personer som svarade på vad som 
var bäst framhöll många helheten vilket citatet  
från en projektsamordnare nedan visar:

”Jag har klickat maxbetyg på allt! För att det var en 
sjukt perfekt sammansättning av allt, alla delar var 
sååå bra och viktiga. Och jag tänker att det spelar 
ingen roll om jag kan använda det som verktyg exakt 
just nu, men som medmänniska, i den yrkesroll jag 
har (möter unga, planerar saker för unga) måste jag 
förstå unga. Så allt var sååå bra! Om jag ska lämna 
feedback så skulle den engelska föreläsningen varit 

textad, den var svår att hänga med i även om man
fattade principen ....TACK!!!!!”

Det blev också tydligt att formatet var uppskattat 
vilket syns i citatet nedan:
 
”Mycket bra med digital konferens, då det ökar  
tillgängligheten. Hoppas den möjligheten kommer 
fortsätta även när pandemin har avtagit.”

1200
deltagare från  
hela landet. 
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ECPAT bidrar till att 
stärka det juridiska 
skyddet för barn 
Varje barn har rätt till skydd mot våld, sexuella övergrepp och  
exploatering. Detta står i barnkonventionen, som sedan år 2020  
är lag i Sverige. Trots det brister skyddet för barn vilket vi ser  
dagligen i vårt arbete. ECPAT arbetar för att påverka besluts- 
fattare och andra viktiga aktörer för att stärka skyddet för barn 
och synliggöra barnet som utsätts. Varje brottsoffer är ett barn 
som har rätt till upprättelse. 

På flera sätt har ECPATs påverkansarbete bidragit 
till att stärka det juridiska skyddet för barn mot 
sexuell exploatering såväl i lagstiftningen som 
genom andra åtgärder. 

Under året stärktes skyddet för barn mot sexuell  
exploatering bland annat genom tre viktiga åtgärder: 

Regeringen tillsatte en utredare för att ta fram 
en nationell strategi för att förebygga och 
bekämpa våld mot barn.

Ett nytt brott, barnfridsbrott, inträdde som  
gör det straffbart att utsätta ett barn för att  
se eller höra till exempel ett sexualbrott i en 
nära relation.

Sverige tillträdde Budapestkonventionen,  
Europarådets it-brottskonvention.

ECPAT har i flera sammanhang drivit frågan om 
och lyft behovet av en nationell strategi mot våld 
mot barn, med en särskild handlingsplan för arbetet 
mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering av 
barn. En nationell strategi mot våld mot barn med 
ett barnrättsperspektiv som utgångspunkt skulle 
göra att arbetet mot våld mot barn sker mer syste-
matiskt och med tydligare resurssättning. 

Därför var det ett efterlängtat steg när regeringen 
under året tillsatte en utredare för att ta fram en  
nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld 
mot barn. Utredarens uppdrag består i att lämna 

förslag till en samlad nationell strategi och 
mål för det långsiktiga arbetet med att före-
bygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT 
har deltagit och bidragit på flera sätt till ut - 
redningens uppdrag under året och vi har en 
expert i utredningen. ECPAT har bland annat 
intervjuat barn med erfarenheter av att ha  
blivit utsatta för sexuella övergrepp och ex-
ploatering för att utredningen ska få ta del av  
utsatta barns erfarenheter och upplevelser av 
samhällets stöd.

Ett steg närmare  
en nationell strategi  
mot våld mot barn 

”Varje barn har 
rätt till skydd mot 
våld, sexuella 
övergrepp och 
exploatering.” 
Från barnkonventionen
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Under året infördes ett nytt brott i Sverige som heter 
barnfridsbrott. Det betyder att det nu är straffbart 
att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexual - 
 brott i nära relation. Syftet med det nya brottet är 
att stärka skyddet för barn eftersom forskning 
visar att barn som bevittnar våld inom familjen 
har en ökad risk för att drabbas av ohälsa på 
både kort och lång sikt. ECPAT välkomnar 
det stärkta skyddet och ser införandet av det nya 
brottet som ett steg i rätt riktning för att stärka 

Under året tillträdde Sverige den så kallade Budapest- 
konventionen, som är en överenskommelse mot 
it-relaterad brottslighet inom Europarådet. ECPAT 
har drivit denna fråga länge eftersom vi anser att 
polisen måste ha möjlighet att agera när övergrepps- 
material har lagrats på servrar som ligger utanför  
Sverige. Tack vare att Sverige nu har tillträtt  

Vart femte år granskar FNs barnrättskommitté hur 
de stater som anslutit sig till barnkonventionen 
följer den. Syftet är att övervaka att stater uppfyller 
sina åtaganden och ge rekommendationer till dem 
om hur barnkonventionen ska genomföras. 

År 2020 ställde barnrättskommittén ett stort antal frå - 
gor till Sverige inom ramen för granskningen. Det är 
femte gången som Sverige granskas och hösten 2020 
lämnade regeringen svaren på frågorna. Även civil-
samhället kan lämna in egna rapporter till barn rätts-
kommittén för att komplettera bilden av hur Sverige 
uppfyller sina åtaganden kring barnkonventionen. 

ECPAT har under året aktivt deltagit i arbetet att ta 
fram en gemensam rapport från civilsamhället till 
FNs barnrättskommitté. Det är viktigt att barnrätts- 
kommittén får kompletterande information om 
barns situation i Sverige för att kunna ge relevanta 
rekommendationer. Den gemensamma rapporten 
kommer skickas in till barnrättskommittén  

det straffrättsliga skyddet för barn i enlighet med 
barnkonventionen. I vårt remissvar lyfte vi särskilt 
de barn som utsätts för att bevittna när närstående 

begår sexuella övergrepp på syskon. Utöver 
bevittnandet är dessa barn i särskild riskzon att 
själva utsättas. Genom den nya lagen blir barnet 
som bevittnar ett brott målsägande och har  
rätt till skadestånd. Den som döms för brottet 

riskerar fängelse i upp till två år. Är brottet grovt 
gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

konventionen förenklas förfarandet att få åtkomst 
till misstänkt övergreppsmaterial som lagras på 
molntjänster vars server är placerad i ett annat land. 
Det är ett viktigt steg för att ge polisen verktyg att 
kunna agera snabbare och säkerställa digital bevis-
ning gällande sexualbrott mot barn. 

under 2022 och tillsammans med andra orga- 
nisationer ger vi förslag på konkreta åtgärder som  
behöver vidtas för att barnkonventionen ska uppfyllas. 
Rapporten kommer också inkludera barns och  
ungas åsikter om barnkonventionens genomförande 
i Sverige. Nästa steg efter granskningsförfarandet är 
en offentlig utfrågning i Genève där representanter 
från regeringen får svara på frågor. Efter det kommer 
kommittén att lämna rekommendationer till Sverige 
om vad den ser som särskilt viktigt för att säkerställa 
barns rättigheter i Sverige.

Genom att delta i arbetet med granskningen av 
Sverige inför FNs barnrättskommitté bidrar vi till 
kommitténs arbete och att lyfta och stärka barnets 
rättigheter i Sverige.  

Barnfridsbrott införs som nytt brott

Sverige har tillträtt Europarådets  
it-brottskonvention, Budapestkonventionen

Sverige granskas av barnrättskommittén

Mer om påverkansarbetet  
på nästa uppslag!
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Under året har ECPAT fortsatt det viktiga 
arbetet med att förstärka barns rätt till 
skydd mot sexuella kränkningar. ECPAT 
har bland annat kommenterat den statliga 
utredningen som regeringen mottagit 
under året gällande detta. Följande 
frågor lyfte vi särskilt till regeringen i 
samband med utredningen: 

Vikten av straff som speglar  
brottens allvar
I utredningen finns flera bra förslag 
såsom att ta bort böter från straffskalan 
för brotten utnyttjande av barn för sexuell 
posering och sexuellt ofredande mot barn. 
Det tycker vi på ECPAT är bra eftersom 
böter inte speglar brottslighetens allvar.  
Vi hade också velat se att utredningen 
hade föreslagit att böter skulle tas bort för 
fler brott som till exempel brottet kontakt 
för att träffa ett barn i sexuellt syfte och  
vi kommer fortsätta arbeta för detta. 

Utredningen föreslår också att höja mini- 
mistraffen för en rad brott, till exempel 
utnyttjande av barn genom köp av sexuell 
handling, där straffen föreslås höjas från 
14 dagars till 6 månaders fängelse som 
minimum. Det tycker vi är bra men vi vill 
se ännu högre minimistraff. Även om ett 
barn har uppnått ålder för sexuell själv-
bestämmanderätt betyder inte det att ett 

barn kan samtycka till att bli utnyttjat 
genom köp av sexuella handlingar. Därför 
vill ECPAT att straffskalan för utnyttjande 
av barn genom köp av sexuell handling ska 
vara densamma som för våldtäkt mot barn. 

Skyddet mot sexualbrott mot 
barn på nätet ska stärkas
Ett exempel på ett så kallat distansbrott är 
när en förövare utnyttjar barn för sexuella 
ändamål över nätet och därför inte be- 
finner sig på samma plats som brottsoffret. 
Lagstiftningen har inte hängt med i den 
tekniska utvecklingen; i dag kan en för- 
övare som förmår ett barn att utföra sex-
uella handlingar på sig själv i enrum och 
filma detta, för att efteråt skicka filmen 
till förövaren, inte straffas för våldtäkt.  
Det vill ECPAT ändra på och vi är posi- 
tiva till att också utredningen vill det. 
ECPAT kommer fortsätta arbetet för att 
säkerställa att sexualbrott på distans fullt ut 
likställs med brott som sker i samma rum.  

Alla barn ska ha rätt till  
samma skydd oavsett ålder  
och pubertetsutveckling
Ett problem som ECPAT ser är att sexual- 
brott mot barn enligt brottsbalken oftast 
bara omfattar barn upp till 15 år. Barn 
mellan 15 och 17 år omfattas ofta av den 
reglering som gäller för vuxna. Det gör 

Förstärkt skydd mot sexualbrott
att barns särskilda skyddsintresse går 
förlorat. I den statliga utredningen om 
ett förstärkt skydd mot sexuella kränk-
ningar föreslås att straffbestämmelsen 
gällande sexuellt ofredande delas upp på 
så sätt att sexuellt ofredande mot barn 
införs men med barn avses endast barn 
upp till 15 år. ECPAT tycker att det är 
mycket positivt att sexuellt ofredande 
mot barn införs men anser att bestäm-
melser som gäller brott mot barn ska 
gälla alla barn upp till 18 år. 

Det är vidare positivt att utredningen fö-
reslår att skyddet mot brottet utnyttjande 
av barn för sexuell posering stärks. Tidi-
gare har paragrafen inte kunnat användas 
när barnet som utnyttjats varit passivt, 
till exempel när det har sovit. Detta ska 
nu ändras. Det är dock fortfarande svårt 
när domstolar ska avgöra om barnet på 
bilden som utnyttjats för posering eller 
för andra sexualbrott är ett barn. I alltför 
många fall har barnets pubertetsutveck-
ling varit avgörande för domstolens 
bedömning om förövaren har förstått att 
det var ett barn eller inte. ECPATs svar på 
denna problematik är att införa ett strikt 
ansvar i förhållande till barnets ålder. Det 
är den vuxnes ansvar att inte utnyttja ett 
barn för sexuella ändamål.

Nya initiativ från EU för att mer effektivt  
kunna bekämpa sexuella övergrepp mot barn
Under året har vi på flera sätt bidragit till EUs arbete 
för att på ett mer effektivt sätt bekämpa sexuella 
övergrepp mot barn. EU undersöker bland annat 
möjligheterna att införa ett krav på nättjänsteleveran- 
törer för att de ska använda verktyg för att upptäcka, 
rapportera och ta ned dokumenterade sexuella 
övergrepp mot barn på nätet. De undersöker också 
möjligheterna att skapa ett europeiskt centrum för att 
förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn.

Vi på ECPAT är positiva både till ett europeiskt cent - 
rum och till kravet på nättjänsteleverantörer. Vi ser 
dagligen i vårt arbete omfattningen av spridning  
av övergreppsmaterial på nätet och konsekvenserna  
för det enskilda barnet. Nättjänsteleverantörer måste 
använda de verktyg som redan finns för att upptäcka 
och rapportera när deras tjänster missbrukas. Själv- 
 reglering och frivilliga åtgärder fungerar inte. Vi har 

därför under året samarbetat med bland annat 
ECPAT International för att påverka EU i frågan 
om krav på nättjänsteleverantörer. Vi tog fram en 
undersökning som visade att en stor majoritet av 
tillfrågade vuxna i Sverige skulle stötta en EU-lag-
stiftning som gjorde det obligatoriskt för nättjänste- 
leverantörer  att använda automatiserade tekniska 
verktyg för att eftersöka tecken på sexuell exploa- 
tering och övergrepp mot barn på nätet. 
 
Bakom varje övergreppsbild finns ett barn därför är 
varje enskild bild som upptäcks viktig. Att bilden 
upptäcks kan leda till att barn som lever i pågående 
övergreppssituationer blir identifierade och får hjälp. 
Det är också viktigt att bilden tas ned för att motverka 
ytterligare skada och trauma för barnet. ECPAT kom-
mer under nästa år att fortsätta det viktiga arbetet för 
att mer effektivt bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 
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Viktiga företagskoalitioner mot  
sexuell exploatering av barn

Finanskoalitionen:  

Telekomkoalitionen: 

2007 tog ECPAT Sverige initiativet till  
att skapa en finanskoalition mot sexuell 
exploatering av barn, detta gjordes i  
dialog med ett antal aktörer bland annat 
Skandia banken, Rikskriminalpolisen och 
Finansinspektionen. Mellan åren 2015 
och 2019 drevs koalitionen som en egen 
förening under Bankföreningen, men 
från och med 2020 har ECPAT tagit  
över samordningen.   
 
Idag finns en risk att finansinstitutens 
tjänster utnyttjas för bland annat eko- 
nomiska transaktioner vid köp av doku-
menterade sexuella övergrepp mot barn. 
Detta ska medlemmarna i koalitionen 
tillsammans arbeta för att förhindra. 
Under 2021 samarbetade koalitionen 
med nationella operativa avdelningen 
(NOA) på polisen, för att se över indika-
torer för betalnings strömmar gällande 
bland annat livestreamade övergrepp.  
I detta arbete har vi stött på problematik 
när det gäller vi darehantering av bank- 
ernas sökningar till berörd polis. Delar 
av banksekretessen omöjliggör för ban-
kerna att dela med sig av information till 
den enheten inom polisen som hanterar 
internetrelaterade sexuella övergrepp  

Telekomkoalitionen grundades 2018 
med syftet att förhindra, försvåra och 
förebygga att medlemmarnas tjänster 
och produkter missbrukas av förövare.  
Tillsammans med ECPAT arbetar 
medlemsföretagen aktivt för att stoppa 
exploateringen av barn på nätet. Koa-
litionens medlemmar har under året 
beslutat att den bör utvecklas för att 
kunna öka insatserna vilket innebär  
att fler aktörer inom techbranschen  

mot barn. Detta begränsar finansbran- 
schens möjlighet att delta i arbetet för att 
stoppa betalningar för sexuella övergrepp 
mot barn vilket i sin tur begränsar poli- 
sens möjlighet att utreda brott. Under året 
har därför ECPAT träffat finansutskottets 
ordförande och vice ordförande för att 
belysa problematiken.  
 
Finanskoalitionen har återupptagit 
medlemskapet i European Financial 
Coalition (EFC) vilket lett till viktigt 
informations- och kunskapsbyte. Bland 
annat deltog ledningen för European 
Financial Coalition på ett av koalitionens 
nationella möten.  

har möjlighet att delta. En nylansering  
av koalitionen, som kommer att kallas 
ECPAT Sveriges techkoalition, kommer 
att genomföras under första kvartalet 
2022. Medlemmarna har under året 
deltagit i workshops samt fört ett flertal 
dialoger med Technology Coalition i 
USA som tillsammans med olika före- 
tag inom techbranschen, myndigheter, 
hotlines och olika ideella organisationer 
arbetar mot sexuella övergrepp mot barn.

Medlemmar i finanskoalitionen 2021: 
CGI, Danske Bank, DNB, Forex,  
Handelsbanken, ICA Banken, Ikano 
Bank, Klarna Bank, Länsförsäkringar 
Bank, Nordax Bank, Nordea, NOA, 
SBAB, SEB, Swedbank och Western 
Union. 
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Sexuell exploatering av barn stannar inte inom 
landsgränser och svenska förövare begår övergrepp 
utomlands. Därför samarbetar ECPAT Sverige med 
expertorganisationer i andra länder för att stärka 
barnets rättigheter. 

Vårt arbete internationellt har samma mål  
som vårt arbete i Sverige, det vill säga att:

 
Barn ska inte förekomma i  
övergreppsmaterial på nätet

Barn som exploateras sexuellt  
ska upptäckas och identifieras

Barn, föräldrar och professionella ska  
ha den kunskap som krävs för att motverka  
sexuell exploatering av barn 

Internationellt 
samarbete 
ger stärkt 
skydd

Genom 
samarbeten 
kommer vår 
kunskap till nytta för barn i andra länder och vi 
får möjlighet att stärka skyddet för barn i Sverige. 
ECPATs internationella arbete fick under 2021 stöd 
av Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Under året har vi avslutat tre internationella projekt 
i Kambodja, Thailand och Filippinerna med mycket 
goda resultat. Detta trots alla de utmaningar som 
kommit till följd av pandemin och naturkatastrofer. 
Restriktioner har inneburit att framför allt lokala 
partners har tvingats arbeta mycket flexibelt. Arbetet 
har även lett till umbäranden för personal och deras 
närstående. Vi ser det som en stor framgång att 
vi uppnått så viktiga resultat trots läget i våra 
partnerländer. 

ECPATs internationella 

arbete fick under 2021 

stöd av Postkodlotteriet 

och Radiohjälpen.

Läs mer om detta på 

sidan 33.
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Internationella projekt 2021

Barn är ingen handelsvara
I juni avslutades de stora samarbetsprojekt med 
APLE i Kambodja och ECPAT Filippinerna som 
inleddes i januari 2018. Tack vare stor kunskap och 
flexibilitet hos våra partners, och förtroende från 
finansiären Postkodlotteriet har vi kunnat arbeta för 
långsiktiga effekter för barn i samarbetsländerna.  
Vi har samtidigt haft utrymme att lära oss längs 
vägen och utveckla vår interna kapacitet för att bli 
ännu bättre på att nå barn internationellt i framtiden.

Fokus har legat på kunskapsutbyte och gemensamt 
ägarskap. Dessa principer har länge lyfts fram av 
experter som viktiga i internationella samarbeten, 
men få aktörer arbetar så i realiteten. Att den externa 
utvärderingen lyfte principerna som framgångs- 
faktorer i vårt projekt är vi därför extra stolta över.  

Resultat på plats
med information till barn och unga för att stärka 
deras medvetenhet och motståndskraft.  

Parallellt påverkansarbete har lett till att provins- 
regeringen i Laguna nu inkluderar ett flertal 

aktiviteter från ECPAT Filippi-
nernas målplan i sin verksam-
het och att de även finansierar 
dessa. Detta är ett stort framsteg 
i strävan att få statliga aktörer att 
ta ett större ansvar kring arbetet 
mot sexuell exploa tering av barn.  

Ytterligare en milstolpe som 
passerats i och med detta projekt 
är öppnandet av ECPAT Filippi-
nernas hotline och medlemskap  
i INHOPE. De ingår därmed i  
det globala nätverk som tar emot 

tips om övergreppsmaterial på barn på nätet 
och ser till att det hamnar hos polis i respektive 
land för utredning. Så länge materialet är kvar 
och sprids online fortsätter det psykiska traumat 
för barnet som utsatts. Varje land som driver en 
hotline bidrar därmed till att övergreppsmaterial 
på nätet kan tas bort, brott utredas och barn som 
utsätts identifieras och får upprättelse.  

Tack vare erfarenheter från detta projekt har ECPAT 
Sverige en väl fungerande struktur för internationella  
projekt som nu är integrerad i övrig verksamhet. 

ECPAT har vid 
projektets slut 
en fungerande 
struktur för 
internationella 
projekt. 

I Kambodja har projektet lett till att barn som varit 
utsatta för sexuell exploatering har fått mer barn-
vänliga brottsutredningar. Barnets bästa har varit 
i fokus bland annat i förhörsmetoder, hur rummen 
är utformade, och att de givits 
möjlighet  att dela sina er faren- 
heter i efterhand. Polis och 
övrigt rättsväsende har utbil-
dats i barnvänligt bemötande 
vilket också givit bättre bevis-
ning i åtal mot förövare. 

APLE har genomfört en 
utredning av den så kallade 
barnahusmodellen vilken 
syftar till att alla instanser 
kring ett barn som utsatts 
för övergrepp samarbetar 
för barnets bästa. Rapporten 
beskrivs som den första i sitt slag 
i Kambodja då den fokuserar på barnets rättigheter 
och behov, och inkluderar både pojkar och flickor.  

För att säkra långsiktigheten i APLEs arbete 
har projektet bidragit till att stärka kompetensen 
internt hos APLE inom deras expertområden och 
även inom insamling.

I filippinska lokalsamhällen har barn, föräldrar och 
ansvarsbärare i privat och offentlig sektor utbildats 
i barnets rättigheter och hur sexuell exploatering  
av barn kan motverkas. ECPAT Filippinernas  
ungdomsråd har haft en bärande del i att nå ut  
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Stärkt skydd för barn i Kambodja  
mot sexuell exploatering på nätet

Rättigheter för barn på  
flykt i norra Thailand

ECPAT Sverige har samarbetat med 
APLE i Kambodja i ett projekt med 
särskilt fokus på att stärka barnets 
rättigheter och skydd mot sexuell 
exploatering på nätet. 

Vi hade som mål att stärka kunskapen 
om brottslighetens natur och hur barn, 
föräldrar och professionella kan gå 
tillväga för att motverka och rappor tera 
sexuella övergrepp mot barn på nätet. 

 
Nära 29 000 barn och vuxna har nåtts av 
insatser genom projektet och ytterligare 
nästan en och en halv miljon personer via 
information på nätet. APLE har arbetat 
med så kallade peer-to-peer utbildningar 
både för barn och för relevanta yrkes-
grupper. Det innebär att kunskapen 
förankrats hos dem och att de i sin tur 
sprider den vidare till sina nätverk. 
 
APLEs samarbete med ansvariga 
myndigheter har förbättrats vilket 
har lett till att myndigheternas 

I början av året avslutades ECPAT Sveriges   
samarbetsprojekt i norra Thailand där migranter 
från Myanmar lever i stor utsatthet och där risken 
för sexuell exploatering av barn är hög.  
 
Tillsammans med Diakonia och med stöd av 
Postkodlotteriet har ECPAT Sverige samarbetat 
med bland andra ECPAT Thailand för att sprida 
kunskap och engagera barn. Vi har även samarbetat 
med lokala makthavare i rättighetsarbete. En stark 
upplevelse vi bär med oss kommer från de möten med 
individuella barn och ungdomar som tog möjligheten 
att uttrycka sina åsikter. Vi avslutade projektet 
med många lärdomar, och stärkta relationer till 
våra partnerorganisationer. 

förståelse för problematiken har stärkts. 
Det leder till fler förebyggande insatser 
och bättre respons mot övergrepps-
material på nätet. 
 
Projektet har stärkt APLEs hotline genom 
teknisk kunskap och utökat stöd till  
per sonalen. Medlemskap i INHOPE,  
det globala nätverket för hotlines, möjlig - 
gör att material kan utredas i landet där 
barnet befinner sig och därmed skapar 
en större chans att barnet identifieras 
och kan tas ur övergreppssituationen. 
ECPAT Sveriges och APLEs hotline-
personal har deltagit i gemensam hand - 
ledning, en del av det psykosociala stödet 
till analytiker som granskar övergrepps-
material. Detta är en mycket viktig del 
av verksamheten. 

29 000
barn och vuxna har nåtts av 
insatser genom projektet.

Etableringen av Filippinernas nationella 
hotline krävde en enorm utbildnings- 
och påverkansinats gentemot berörda 
myndigheter. Lanseringen skedde i  
februari 2021. Medlemskapet i  
INHOPE utgör en viktig kvalitets-
stämpel och nätverksfunktion.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
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Under 2021 
utvecklade vi 
vår hemsida 

och lanserade 
en gåvoshop.

I ljudboken “Kapitel 0” på Storytel finns 
sju barns berättelser om sexuella 
övergrepp, hot och kränkningar. 

Under året har vi lanserat en ny hemsida 
för att kunna öka vår digitala närvaro, 
öka engagemanget och underlätta för 
privatpersoner och företag att stödja vår 
verksamhet. Vi skapade en ny gåvo shop 
med fina gåvobevis för alla högtider eller 
för att tacka grannen för kattvakten. Här 
finns även möjlighet att hedra någon som 
har gått bort med ett fint minnesblad. 

Vår strategi för insamlingsarbetet är att 
skapa långsiktiga intäkter till lägsta möj- 
liga kostnad, därför har fokus under året 
legat på att rekrytera nya månadsgivare 
och långsiktiga företagssamarbeten. Vårt 
arbete har gett resultat och trots att pan-
demin har påverkat vår mest effektiva 
kanal, “Door2Door”, på ett negativt sätt, 
har vi ökat antalet månadsgivare med 
39 procent. En stor del av framgången 
kom via Facebook som bidrog till en 
framgångsrik digital kampanj i början av 
året. Under året rekryterade vi 1002 nya 
månadsgivare och ökade insamlade medel 
från dem med 30 procent från 3,0 MSEK 
till 4,3 MSEK. Via kanalen “Door2Door” 
träffar vi många vuxna som är viktiga 
för barn och vi delar ut tips och råd 
kring med barn och unga om sexuella 
övergrepp, hot och kränkningar på och 
utanför nätet. Allt för att uppmuntra 
viktiga vuxna i barns närhet att starta 
ett samtal om vad som händer på nätet 
och ge rätt stöd. Gåvor från allmänheten 
ökade med 13 procent till 6,0 MSEK  
(5,3 MSEK).  

Engagemanget för 
barns rätt till skydd  
mot övergrepp ökar
Vår verksamhet är beroende av stödet från privat- 
personer, företag och stiftelser. Deras engagemang gör 
det möjligt för oss att stoppa och förebygga sexuella 
övergrepp mot barn och skapa opinion i arbetet mot 
sexuell exploatering. Varenda krona gör skillnad och 
tillsammans med våra fantastiska givare skapar vi en 
tryggare värld för barn.

Under vår julkampanj etablerade 
vi ett samarbete med Storytel där vi 
genom ljudboken “Kapitel 0” delade sju 
barns berättelser om sexuella övergrepp, 
hot och kränkningar. Berättelser som  
vi på ECPAT lyssnar på varje dag. Under 
året genomförde vi för första gången en 
undersökning för att bättre kunna möta 
våra givare med rätt kommunikation och 
budskap, i den uppgav hela 82 procent av 
månadsgivarna att de skulle rekommen-
dera ECPAT till en vän.

39 %

1 002

13 %

ökning av antal  
månadsgivare under 2021.

nya månadsgivare  
rekryterades under 2021.

ökning av gåvor från  
allmänheten under 2021.

Under 2021 ökade insamlade medel 
från månadsgivare med 30 %.

3 MKR

2020 2021

4,3 MKR
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Näringslivet är en viktig aktör i ECPATs 
arbete och samverkan oss emellan är 
nödvändig för att utbyta erfarenheter, 
bilda en gemensam röst och åstadkomma 
förändring. Ingen enskild aktör kan 
stoppa sexuell exploa tering av barn på 
egen hand. I ECPATs företagssamarbeten 
tar vi tillvara på gemensamma kunskaper 
och möjligheter att förändra genom 
tekniska lösningar och informations-
spridning för att kunna nå målet om 
en säkrare vardag för barn och unga. 
Under året har vi ingått flera nya sam-
arbeten och fortsatt viktiga samtal med 
den privata sektorn. Vi har även hållit 
föreläsningar och spridit kunskap till 
anställda på ett antal större företag. 

ECPATs verksamhet är möjlig tack vare 
de givare, privatpersoner och företag 
som väljer att stötta och samarbeta med 
oss. Vi är mycket tacksamma över att 
våra intäkter från företag under året 
uppstiger till 1,7 MSEK.

Tillsammans mot sexuell exploatering

“Det är viktigare än någonsin att sätta ljus på problemet 
med sexuella övergrepp mot barn. För tyvärr har problemet 
inte blivit mindre under pandemin, tvärtom. Att prata öppet 
om riskerna liksom att samarbeta kring deras lösningar 
är centralt och som en del av det finansiella systemet kan 
Handelsbanken genom samarbetet bidra till exempel med 
att försvåra betalningar kopplade till övergreppsmaterial. 
Handelsbanken stödjer sedan många år ECPATs viktiga 
arbete och vi avser att fortsätta fördjupa samarbetet.”

Bontouch är en prisbelönt design- och 
produktbyrå som samarbetar med många 
kända varumärken för att skapa unika 
digitala tjänster. De flesta vuxna svenskar 
har ett flertal av Bontouchs lösningar i 
sina mobiltelefoner.

Tele2 har varit en viktig partner under året 
inte i minst vid starten av vår stödlinje för 
barn och unga samt stödlinjen för föräldrar. 

Tillsammans med Tele2 har vi ingått ett 
flerårigt partnerskap där de bidrar till 
ECPATs viktiga arbete mot sexuell exploa - 
tering av barn. Samarbetet är kopplat till 
våra stödlinjer Ditt ECPAT och ECPAT 
Föräldrahjälpen. Tele2 tillhandahåller 
även telefoni, växellösning och teknisk 
support för vår organisation. 

Partnerskapet är en viktig del i Tele2s 
hållbarhetsarbete med fokus på att skapa 
trygghet för barn på nätet. 

FÖRETAG 

“Vi är stolta över att kunna 
stötta ECPATs unika arbete för 
att motverka att den moderna 
tekniken används med onda 
avsikter.”
ROBIN SPAINHOUR,  
CFO PÅ BONTOUCH 

CARINA ÅKERSTRÖM, VD PÅ HANDELSBANKEN 

”Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför 
många barn och unga i dag kommer i kontakt med, eller i värsta 
fall utsätts för, någon form av sexuell exploatering. Det är ett 
växande problem som måste tas på allvar, oavsett om det gäller 
bilder som sprids bland klasskompisar eller kriminella nätverk 

som utnyttjar barn sexuellt. 
Vi är därför väldigt stolta 
över att Tele2 kan möjliggöra 
ECPATs organisation och 
verktyg.”
VIKTOR WALLSTRÖM,  
KOMMUNIKATIONS- OCH  
HÅLLBARHETSCHEF PÅ TELE2
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HM Drottning Silvias stiftelse, Care 
About the Children, bidrog för andra 
året i rad till att vi kunde stärka beman-
ningen i ECPAT Hotline. Även Gabriels-
sonstiftelsen har generöst bidragit. 

Nätverket International Women in Busi-
ness har under året arrangerat ett antal 
träffar till förmån för ECPAT. Bland 
annat bjöds Anna Karin Hildingson 
Boqvist och Linda Wijkström in för att  
att berätta om ECPATs verksamhet och 
våra samtal med barn. 

Danske Bank, som även är en medlem  
i finanskoalitionen, valde att skänka  
ett större bidrag under julen. Samtidigt 
skapade de ett internt och externt mate- 
rial för att sprida information om vårt 
arbete med fokus på den skillnad vi 
tillsammans kan göra. 

Sedan 2010 har ECPAT fått ta del av Svenska Postkod- 
lotteriets överskott. Stödet är viktigt för vårt arbete 
mot sexuell exploatering av barn. Genom åren har  
ett stort antal viktiga projekt finansierats via lotte- 
riet. 2021 delade Postkodlotteriet ut 5 miljoner 
kronor i basstöd till ECPAT vilket vi är oerhört 
tacksamma för. 
  
För att ta tillvara på barns rättigheter under pande-
min fick vi dessutom ett extra stöd på 500 000 kr. Vi 
beviljades även medel från Postkodlotteriets dröm-
projekt om totalt 10,6 miljoner kronor att använda 
under tre år för att starta och driva Föräldrahjälpen 
(läs mer på sidan 18). Stödet från Postkodlotteriet är 
en viktig förutsättning för att vi ska ha möjlighet  
att finnas för barn och deras föräldrar kring frågor 
som rör sexuella övergrepp. 

Under hösten kom ett lagförslag från regeringen 
gällande ”särskild måttfullhet vid marknads- 
föring av spel till konsumenter”. Då allmännyttiga 
lotterier, såsom Svenska Postkodlotteriet (PKL)  

Fler samarbeten som har gjort skillnad: 

Norrsken House möjliggjorde att vi kunde 
genomföra digitala samtal och konferenser 
som, i första hand, riktades till personer 
som arbetar med barn och unga. Drygt  
1 200 personer har under året tagit del 
av samtalen på ECPATs YouTube-kanal 
antingen live eller i efterhand. 

Per Taube och Anders Wall bjöd in till 
en frukostföreläsning om vår verksamhet 
på Sturebadet.

Phromotion arrangerade under augusti 
och september en konstutställning på 
Marstrand där bland annat konstnären  
Bertil Vallien deltog. Den frivilliga inträ-
desavgiften som de nästan 20 000 besök- 
arna bidrog med gick oavkortat till vårt 
arbete och uppgick till 178 000 kronor. 

Stort tack till AJ Produkter som bidrog 
med möbler till vårt kontor.

Ett extra tack till:

Tack till Postkodlotteriet och alla lottköpare!
inte är undantagna, kommer 
förslaget om det går igenom 
med stor sannolikhet att 
medföra långtgående negativa 
ekonomiska konsekvenser 
för den verksamhet vi och 
andra barnrättsorganisationer 
bedriver. Detta kan påverka 
barnets rätt till stöd och skydd 
från övergrepp. ECPAT skrev 
ett remissvar på förslaget där 
vi lyfte vår oro kring dessa 
konsekvenser. Om inte PKL 
kan fortsätta bedriva sin verksamhet kommer vi 
förlora en viktig partner och ett betydande stöd till 
vårt arbete för att hjälpa barn och unga som riskerar 
att utsättas eller har utsatts för sexuella övergrepp.

På bild: Inträdesavgiften från 
konstutställningen på Marstrand 

gick oavkortat till ECPAT. 
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Allmänt om verksamheten
ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell 
exploatering av barn. En stor del av vårt arbete handlar om att 
förebygga och stoppa övergrepp på nätet. Barns sociala umgänge 
sker på internet och mycket av deras sexuella utforskande sker i 
den digitala världen. För att förebygga sexuell exploatering utgår 
vi från den verklighet som barn och unga möter och vi anpassar 
vårt arbete efter den snabba utveckling som sker - framför allt på 
nätet. Barn och unga upp till 18 år delar dagligen sina berättelser 
med oss i stödlinjen Ditt ECPAT som funnits sedan mars 2020. 

Under året startade vi även en stödlinje för föräldrar och andra 
viktiga vuxna, ECPAT Föräldrahjälpen. I denna stödlinje ger vi 
råd och tips kring hur vuxenvärlden kan hjälpa barn och unga 
som har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller hur de kan 
stötta barn att vara trygga på nätet. 

ECPAT Hotline är vår anmälningssida dit människor anonymt 
kan tipsa om misstänkt sexuell exploatering av barn. Syftet är att 
barn som befinner sig i en utsatt situation ska identifieras, hittas 
och få hjälp men också bidra till att bilder och filmer som skildrar 
övergrepp på barn tas ner från nätet.

ECPAT arbetar kontinuerligt för att stärka barnets rätt till 
skydd i all relevant lagstiftning. Det sker genom ett aktivt 
påverkansarbete i nära samarbete med myndigheter, företag  
och andra organisationer i Sverige och globalt. 

Ökad nedtagning av övergreppsmaterial
Under 2021 fick vi in 4 665 tips till ECPAT Hotline, varav 2 779 
(60 procent) skildrade sexuella övergrepp på barn. Detta är mer 
än en fördubbling av antalet relevanta tips jämfört med 2020. 
Tipsen hanterades av våra analytiker i samarbete med svensk polis 
eller med hotlines i andra länder. Under året har arbetet i ECPAT 
Hotline lett till att över 2 200 bilder eller filmer tagits bort från 
svenska servrar och att 183 tips relaterade till Darknet har skickats 
till svensk polis. Övriga relevanta tips har vi hanterat i i samarbete 
med INHOPE, en global paraplyorganisation för hotlines. 

ECPAT Sverige ingår i det kanadensiska projektet Arachnid, en 
plattform och ”webbcrawler” som hittar övergreppsmaterial på nätet 
och hjälper till att ta ner det. Under 2021 bedömde våra analytiker 
916 541 individuella bilder i Arachnid. De bilder och filmer som 
bedömdes som olagliga eller sexuellt kränkande för barnet gick för 
nedtagning. Arachnid fortsätter leta efter bilden om en ny kopia 
skulle dyka upp senare. Sedan ECPAT gick med i projektet har  
våra analytiker bidragit till nedtagning av över 1,3 miljoner bilder.

ECPAT lyssnar på barn
Vår stödlinje Ditt ECPAT startade 2020 efter att vi sett behov 
av direkt stöd till barn och unga som varit utsatta för sexuella 

övergrepp online. Barn kan kontakta stödlinjen för att få hjälp att 
ta ner övergreppsbilder från nätet. I november hade Ditt ECPAT 
varit öppen i ett år och det stora antalet besök visar på det behov 
barn har av att prata om och få stöd kring det de varit utsatta 
för. Under fjärde kvartalet hade vi 3 311 unika stödkontakter. 
Majoriteten av de barn som kontaktar Ditt ECPAT är flickor och 
genomsnittsåldern ligger på 14,7 år. Den vanligaste anledningen till 
att barn kontaktar oss är att bilder spridits på nätet men det är även 
vanligt att det förekommer utpressning eller hot. Påtryckningsmedlet 
är oftast att nakenbilderna ska spridas ytterligare. Bildspridning 
inom barnens sociala nätverk är vanligt och konsekvenserna kan 
bli allvarliga med bland annat ryktesspridning, trakasserier och 
hot. Pojkar som utsätts pressas oftare på pengar medan flickor 
pressas på fler bilder, sex eller att stanna kvar i eller återuppta 
ett förhållande. I de fall barnet känner till åldern på sin förövare 
handlar det till 80 procent om ett annat barn. 

Tack vare medel från Postkodlotteriet kunde vi i mitten av september 
lansera ECPAT Föräldrahjälpen – en stödlinje för föräldrar och 
andra viktiga vuxna i barns närhet. Här erbjuder vi stöd och hjälp 
i frågor som rör sexuella övergrepp på barn på och utanför nätet. 
I samband med lanseringen av ECPAT Föräldrahjälpen släppte vi 
även rapporten ”Vad föräldrar inte vet – men behöver veta om barns 
tillvaro och risker på nätet”. Den ligger till grund för stödlinjen och 
bygger på en undersökning bland föräldrar kring hur de tänker om 
barns liv på nätet och om de risker som finns. 

Vårt påverkansarbete för att stärka det juridiska skyddet för barn 
mot sexuell exploatering har under året bidragit till att regeringen 
tillsatt en utredare för att ta fram en nationell strategi för att 
förebygga och bekämpa våld mot barn. Det har även bidragit till 
att ett nytt brott, barnfridsbrott, införts vilket gör det straffbart att 
utsätta ett barn för att se eller höra ett sexualbrott i en nära relation.

Sexuell exploatering av barn är en global brottslighet. Vi har 
flera internationella samarbeten och under året har vi slutfört tre 
internationella projekt i Kambodja, Thailand och på Filippinerna. 
En viktig milstolpe var öppnandet av ECPAT Filippinernas hotline 
och att de även blev medlemmar i INHOPE. 

Genom viktiga företagssamarbeten tar vi tillvara på kunskaper 
och hittar möjligheter inom tekniska lösningar och informations- 
spridning för att förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot 
barn. Under året har vi ingått nya samarbeten och fortsatt viktiga 
samtal med den privata sektorn. 

Våra månadsgivare ger ett stöd som gör att vi kan arbeta 
långsiktigt och med hög effektivitet. Under året rekryterade vi 
drygt 1 000 nya månadsgivare och ökade därmed insamlade 
medel från dem med 30 procent, från 3,0 MSEK till 4,3 MSEK. 
Tillsammans gör vi stor skillnad.

Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige med organisationsnummer 802402-5499 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse 2021
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Liksom år 2020 präglades inledningen av år 2021, på grund av 
Corona-pandemin, av stor osäkerhet kring hur organisationens 
intäkter under det kommande året skulle se ut. Framför allt var 
det osäkerheten kring hur olika stödåtgärder under året skulle 
hanteras. Under det första kvartalet aviserades att statliga medel 
skulle tillskjutas för organisationer som arbetar med stöd riktat 
till utsatta barn och unga samt barn och unga som utsätts eller 
riskerar att utsättas för våld med anledning av Corona-pandemin.

I mars kom beskedet att vi beviljades 10,6 MSEK från 
Postkodlotteriet vilket ska fördelas på tre år för bland annat en 
stödlinje för föräldrar och vuxna. Stödlinjen för föräldrar och 
andra viktiga vuxna startades i september.

I slutet av juni månad beviljades vi 4,2 MSEK i ett Covid-19-
bidrag från Socialstyrelsen.

Ytterligare bidrag från Socialstyrelsen på 2,6 MSEK beviljades 
i början av juli. Alla bidrag som vi får beviljade underlättar 
att bedriva en verksamhet som är efterfrågad och viktig för 
målgruppen, men det är en utmaning att hitta och anställa 
personal snabbt då medlen inte beviljas förrän halva året har 
gått. Möjligheten att rekrytera personal begränsas ytterligare av 
att anställningen maximalt kan ha en varighet på 6 månader. 
Under hösten hade vi vakans på en kommunikatörstjänst samt 
hög korttidsfrånvaro orsakad av pandemin i form av vård av barn 
och sjukskrivningar. Detta innebar att våra personalkostnader 
blev betydligt lägre än budgeterat trots att vi ökade antalet 
årsarbetskrafter med 4,4 FTE.

Antalet årsarbetskrafter har ökat från 14,0 till 16,6 och antalet 
anställda ökat med 50 procent, från 14 personer vid årsskiftet 
2020 till 21 personer vid årsskiftet 2021. 

Resultat och ställning
2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Totala intäkter MSEK 31,2 23,7 18,5 17,7 17,4 13,3 

Insamlade medel MSEK    20,9 17,0 15,6 15,8 15,8 11,7 

Statliga bidrag MSEK 10,2 6,7 3,0 1,9 1,6 1,6 

Ändamålskostnader MSEK 22,2 16,5 13,2 14,4 13,2 10,4 

Resultat MSEK 4,7 2,9 2,7 -1,4 0 -0,1

Ändamålskostnadernas andel av 
totala kostnader 

84% 79% 83% 75% 76% 75% 

Årsarbetskrafter (FTE) 16,6 14,0 11,1 13,0 13,4 12,0 

Uppskattning värde erhållna varor/
tjänster pro bono MSEK

4,3 2,5 1,1 - - -

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
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2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Totala intäkter MSEK 31,2 23,7 18,5 17,7 17,4 13,3 

Insamlade medel MSEK    20,9 17,0 15,6 15,8 15,8 11,7 

Statliga bidrag MSEK 10,2 6,7 3,0 1,9 1,6 1,6 

Ändamålskostnader MSEK 22,2 16,5 13,2 14,4 13,2 10,4 

Resultat MSEK 4,7 2,9 2,7 -1,4 0 -0,1

Ändamålskostnadernas andel av 
totala kostnader 

84% 79% 83% 75% 76% 75% 

Årsarbetskrafter (FTE) 16,6 14,0 11,1 13,0 13,4 12,0 

Uppskattning värde erhållna varor/
tjänster pro bono MSEK

4,3 2,5 1,1 - - -

Finansiella instrument
Under året placerades 225 000 SEK i Swedbank Robur 
Humanfond enligt den gällande placeringspolicyn. ECPAT är  
en av förmånstagarorganisationerna i Humanfonden och under 
2021 fick vi drygt 65 000 SEK i utdelning. Vår förhoppning är att 
fler fondsparare ska välja att spara långsiktigt i Humanfonden 
och välja oss som förmånstagare.

Kapitalplaceringspolicy
Under året uppdaterades kapitalplaceringspolicyn. Den betonar 
att organisationen ska utgå från etiska kriterier och säkra 
placeringar. Vi placerar endast kapital i aktie-, obligations- eller 
räntefonder där fondförvaltarna arbetar aktivt för att påverka 
bolagen som fonderna har aktieinnehav i. 

Förvaltning och organisation
ECPAT hade vid årets slut 21 personer anställda inklusive GS, 
vilket är 7 personer fler än vid årsskiftet 2020. Trots den pågående 
pandemin har ECPAT inte haft några längre sjukskrivningar. 
Dock har korttidsfrånvaro på grund av sjukdom och vård 
av barn ökat jämfört med 2020. Detta har medfört lägre 
personalkostnader än budgeterat. 

Under året har vi rekryterat 7 nya personer till olika tjänster. Några 
vakanser under året har tagit tid att tillsätta vilket medfört att både 
lönekostnader och planerade verksamhetskostnader blivit lägre. 

Vi är stolta över att vår personal är flexibel och öppen för att ställa 
om utifrån snabba förändringar i omvärlden och att de alltid 
arbetar för att nå våra mål och visionen om en värld där inga barn 
utsätts för sexuell exploatering. 

Hållbarhetsupplysningar
ECPATs verksamhet bidrar till de globala hållbarhetsmålen 
genom arbetet för att skydda barn mot sexuell exploatering 
(se mål 16.2). Vi arbetar aktivt för att minska organisationens 
klimatavtryck och därför har vi en resepolicy som innebär att 
inrikesresor huvudsakligen skall ske med tåg vid sträckor kortare 
än 600 km, flygresor ska klimatkompenseras samt att vid inköp 
av olika produkter så ska alltid miljöcertifierade alternativ 
prioriteras. Vid inköp av datorer och mobiler försöker vi i största 
möjliga mån köpa begagnade produkter. Under 2021 var resandet 
mycket begränsat och skedde endast inom Sverige. 

Förväntad framtida utveckling
Under åren 2019–2021 har organisationen väsentligt stärkt det 
egna kapitalet. Under 2022 kommer arbetet med att ta fram en 
ny långsiktig strategi påbörjas då den nuvarande femårsplanen 
löper ut under 2023. Ambitionen är att ECPAT ska växa 
personalmässigt då vi ser kraftigt ökade behov hos de vi är till 
för, barn och unga. Vår stödlinje är välbesökt och vi ser att vi 
kan göra skillnad för barn och unga både genom kunskap för att 
förebygga sexuella övergrepp mot barn och genom att ge stöd till 
de som utsatts för att begränsa konsekvenserna av det som skett. 

Vi har under tre år gått med överskott på grund av att 
bidrag som getts med anledning av pandemin har dröjt och 
möjligheten att rekrytera har därför varit begränsad av den 
korta bidragsperioden. År 2022 har vi budgeterat för fler 
årsarbetskrafter för att säkerställa hög tillgänglighet i stödlinjerna 
på tider som passar målgrupperna. Det innebär bland annat att vi  

 
har öppet minst 3 kvällar i veckan för barn och unga. Vi kommer 
även att börja erbjuda tidsbokning för de som har behov.

Under kommande år bedömer styrelse och generalsekreterare 
att det ska vara möjligt att expandera verksamheten ytterligare. 
Starten av stödlinjen för barn och unga samt ökat proaktivt arbete 
i Hotline genom Arachnid gör att vi lever upp till vår värdegrund 
som är modiga, relevanta och trovärdiga. Det märks genom att vi 
har lättare att attrahera långsiktiga givare både inom privat och 
offentlig sektor. Målet för alla delar av vår verksamhet är att göra 
skillnad för barn på riktigt och därför måste medlen användas på 
effektivast möjliga sätt. 

Medlemmar
Vid årsskiftet 2021 hade ECPAT 15 medlemsorganisationer: 
Erikshjälpen, Frälsningsarmén, Hotell- och restaurangfacket 
HRF, PLAN Sverige, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, 
Scouterna, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund SSU, 
Stiftelsen Idéer för livet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, 
Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen, Tjänstemännens 
centralorganisation TCO, Unga Örnars Riksförbund, Unizon och 
Vårdförbundet. 

Årsmöte
Ordinarie årsmöte genomfördes 2021-06-02 med röstberättigade 
representanter för 11 av 15 medlemsorganisationer.  

Kent Persson avgick som ordförande efter 5 år och till ny ordförande 
valdes Emma Henriksson på 1 år. Till nya ledamöter på 2 år valdes 
Claes Eriksson, Daniel Akenine, Linda Vismer samt Silvia Ingolfsdottir 
Åkermark. Peder Ramel omvaldes som ledamot i ytterligare 2 år. 
Fredrik Sjölander omvaldes på ett år som föreningens auktoriserade 
revisor samt Knut Heilborn på ett år som revisorssuppleant. Till 
valberedning valdes Anna Nilsson, sammankallande, Madeleine 
Sundell och Daniel Vencu Velasquez Castro.  
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Styrelsen
Styrelsen har bestått av ordförande, två vice ordförande samt sex 
ledamöter. Styrelsen har hållit 5 protokollförda styrelsemöten 
samt ett konstituerande möte. Styrelsens sammansättning 2021:

Emma Henriksson (Invald 2021)
Strateg på Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare riksdags-
ledamot, gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp och 
f.d. ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd, mångårigt 
engagemang i Riksdagens tvärpolitiska barngrupp. Ordförande. 
Deltagit på 4 möten. 

Peder Ramel (Ledamot hela året)
Tidigare VD inom telekombranschen. Peder har ett långt 
engagemang för ECPATs fråga och var pionjär i att verka för att 
blockera sajter med övergreppsbilder på barn. Vice ordförande  
Deltagit på 4 möten. 

Johanna Lundin Bhattacharyya (Ledamot hela året)
Ekonomichef på Arbetsgivarföreningen Fremia. 
Vice ordförande. Deltagit på 5 möten. 

Sara Pontander (Ledamot hela året)
Rekryteringskonsult Wise Professionals, tidigare kommersiell 
chef KILROY Travels. Deltagit på 6 möten. 

Amanda Netscher (Ledamot hela året) 
Samordnare föräldraskapsstöd på länsstyrelsen, utvecklingsledare 
inom våldsprevention, kommunikationsansvarig nya 
pandemilagen. Deltagit på 3 möten.  

Daniel Akenine (Invald 2021)
Nationell teknikchef för Microsoft och ledamot i regeringens 
digitaliseringsråd. 15 års internationell erfarenhet av 
digitaliseringsfrågor, cybersäkerhet, digitala integritetsfrågor 
och AI. Daniel har arbetat som fysiker, föreläsare, författare och 
forskare på Karolinska Institutet. Deltagit på 4 möten.

Claes Eriksson (Invald 2021)
Ekonomichef på AAK i Karlshamn. Civilekonom med omfattande 
erfarenhet från näringslivet inom ekonomisk styrning och planering 
och har mångårigt arbete i styrelser bakom sig. Deltagit på 4 möten.

Silvia Ingolfsdottir Åkermark (Invald 2021)
Lång erfarenhet som specialiståklagare och brottmålsadvokat. 
Del-ägare Brottsbyrån. Ledamot. Deltagit på 2 möten.
 
Linda Vismer (Invald 2021)
Arbetar på IOGT-NTO med förbundsstyrelsens strategi- och 
organisationsutvecklingsarbete. Långvarigt engagemang för 
sexualitetsfrågor och hållbarhetsfrågor inom turism. Nyvald 
ledamot vid årsmötet. Deltagit på 3 möten.

Kent Persson (Avgick 2021)
Utvecklingschef på Heimstaden, f.d. partisekreterare (M) och 
kommunalråd i Örebro. Ordförande. Deltagit på 2 möten.  

 
Tove Kjellander (Avgick 2021)
Barnrättskonsult, grundare av Vinkelrätt. Sitter i Childhoods 
expertråd och var tidigare ordförande i Nätverket för Barn-
konventionen. Vice ordförande. Deltagit på 2 möten. 

Lisa Ericson (Avgick 2021)
Opinionsbildare och organisationskonsult. F.d. ordförande för 
Nätverket för barnkonventionen samt politisk sekreterare (FI). 
Deltagit på 1 möte. 

Elin Lundgren (Avgick 2021)
Riksdagsledamot (S), Gävleborg, ledamot i civilutskottet.  
F. d generalsekreterare i Ungdomens Nykterhetsförbund.  
Deltagit på 2 möten.

Beskyddare
H. M. Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT 
Sveriges beskyddare.   

Övrig icke-finansiell information
ECPAT är anslutna till Fremia och följer kollektivavtalet för 
tjänstemän inom civilsamhället. ECPAT har sedan hösten 
2018 en arbetsmiljöpolicy och arbetar aktivt för en god 
psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är avgörande för ett framgångsrikt resultat 
då personalen är vår viktigaste resurs samt att frågan vi arbetar 
med kan vara psykiskt påfrestande. Under året genomfördes en 
medarbetarundersökning med gott resultat. Samtliga områden 
som undersöktes bedömdes som bra eller mycket bra.

Utifrån resultatet i undersökningen har vi tagit fram en 
handlingsplan med åtgärder för att ytterligare förbättra 
arbetsmiljön och arbeta förebyggande mot stressrelaterade 
sjukdomar.  

Pandemin har lett till utmaningar både vad gäller fysisk, 
organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Vi har under 
året arbetat aktivt för att förebygga arbetsmiljörelaterade 
konsekvenser av pandemin och av att personalen i stor 
utsträckning har tvingats arbeta hemifrån. Arbetsgivaren har 
fortsatt att tillhandahålla kontorsstolar, höj- och sänkbara 
skrivbord samt datorskärmar i hemmet för de medarbetare 
som haft behov av detta. Varje medarbetare har fått individuellt 
anpassade lösningar som ska förebygga psykisk ohälsa. Då arbetet 
med att förhindra sexuella övergrepp mot barn är utmanande 
träffar all personal regelbundet handledare, frekvensen varierar 
från varannan vecka till halvårsvis, beroende på arbetsuppgifter. 
Handledning sker även i grupp för att tillsammans bearbeta 
de utmaningar som uppstår. ECPAT påbörjade under året 
upphandling av en ny handledningsfirma. 

Vinstdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras till eget kapital.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not
2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Verksamhetsintäkter 2

Medlemsavgifter 64 000 67 000

Gåvor 14 126 146 12 887 722

Bidrag 17 012 490 10 764 565

Övriga intäkter 21 425 18 617

Summa verksamhetsintäkter 31 224 061 23 737 904

Verksamhetskostnader 3

Ändamålskostnader 4 -22 168 012 -16 471 956 

Insamlingskostnader -3 023 971 -2 850 544

Administrationskostnader -1 287 502 -1 533 862

Summa verksamhetskostnader -26 479 486 -20 856 362

Verksamhetsresultat 4 744 575 2 881 541

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 135 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -988 -244

Summa resultat finansiella poster -853 -244

Resultat efter finansiella poster 4 743 722 2 881 298

Årets resultat 4 743 722 2 881 298
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Balansräkning
Belopp i kr

Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 - -

- -

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 717 883 427 422

Andra långfristiga fordringar 7 0 0

717 883 427 422

Summa anläggningstillgångar 717 883 427 422

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - -

Aktuell skattefordran 238 150 238 150

Övriga fordringar 198 687 334 665

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 317 804 343 827

754 641 916 642

Kassa och bank 27 391 688 13 277 848

Summa omsättningstillgångar 28 146 328 14 194 491

Summa tillgångar 28 864 212 14 621 912

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 12 473 492 7 729 770

12 473 492 7 729 770

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 249 868 1 233 687

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 9 12 334 539 3 542 883 

Övriga skulder 720 003 680 048

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 1 086 310 1 435 522

16 390 720 6 892 141

Summa eget kapital och skulder 28 864 212 14 621 912
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Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Totalt eget kapital

Ingående balans 2021 - 7 729 770 7 729 770

Årets resultat 2021 - 4 743 722 4 743 722 

Utgående balans 2021 Eget kapital 12 473 492 12 473 492

Rapport över förändring av eget kapital
Belopp i kr
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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 
Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. 
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår. 

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

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ECPAT 
Sverige erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges 
nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när 
intäktsredovisningen sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
ECPAT Sverige. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från 
medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.   

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

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

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

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner:  
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.  
I administrationskostnader ingår bland annat personal och 
allmänna kostnader som inte är direkt hänförliga till ändamålen. 
Administrationskostnaderna fördelas procentuellt utifrån hur 
stor del av arbetstiden personalen ägnar åt respektive funktion.

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

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete 
som riktar sig till organisationens samtliga givare, det vill säga 
såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta 
omfattar både befintliga givare och arbetet med att rekrytera nya 
givare. Kostnaderna utgörs till exempel av kampanjer, utskick 
och underhåll av givarregister samt personalkostnader som är 
hänförliga till insamlingsarbetet. I insamlingskostnader ingår 
även en del av administrationskostnaderna motsvarande den 
andel av personalen som arbetar med insamling.

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

Leasing
Alla ECPAT Sveriges leasingavtal redovisas som operationella, det 
vill säga leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
För närvarande finns inga leasingavtal däremot finns ett hyresavtal.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför arbete. 
Samtliga pensionsförpliktelser är avgiftsbestämda och redovisas 
som en kostnad det år pensionen tjänas in. 
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Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas  
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.  
Bidrag som hänför sig till anskaffning av en anläggningstillgång 
har minskat anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar                        
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar 
Under 2021 har inga nya anskaffade inventarier varit föremål 
för nedskrivningar och sedan 2019 är samtliga inventarier fullt 
avskrivna. 

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

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

Efter första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar 
som inte är räntebärande enligt lägsta värdets princip, det vill säga 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. Alla tillgångar som innehas för riskspridning 
anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som 
en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid 
nedskrivningsprövning. Fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs. 

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel under eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. 
Det finns inga ändamålsbestämda medel vid utgången av 2021.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall ECPAT har erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt 
villkoren redovisas detta som en skuld. 
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Not 2 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Insamlade medel

Allmänheten inkl. församlingar 5 953 447 5 325 510

Stiftelser och organisationer 903 000 654 000

Svenska Postkodlotteriet Basstöd 5 500 000 5 000 000 

Företag 1 769 699  1 908 212 

Summa gåvor (a) 14 126 146  12 887 722 

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel

Postkodlotteriet Nationellt & Internationellt 3 936 056  2 767 580 

Radiohjälpen     471 702     1 089 376

Childhood, ”Säg vad du såg” 148 833  177 007 

Diakonia 52 193 65 000 

Arachnid 2 168 594 0

Summa insamlade medel (c)       6 777 377       4 098 963

Offentliga bidrag

Socialstyrelsen 8 459 786 4 343 136

Arvsfonden 1 625 327 2 322 466

Brottsofferfonden 150 000 0

Summa offentliga bidrag (d) 10 235 113  6 665 602 

Summa bidrag (c+d) 17 012 490  10 764 565 

Totala insamlade medel består av följande:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a) 14 126 146  12 887 722 

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b) 4 321 221 2 473 895

Bidrag som redovisats som intäkt (c) 6 777 377 4 098 963

Summa insamlade medel (a, c) 25 224 744  16 986 685 
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Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2021-01-01-
2021-12-31

Varav män
2020-01-01-
2020-12-31

Varav män

Sverige (=Totalt) 16,6 4 14 2

Totalt 16,6 4 14 2

Könsfördelning bland styrelseledamöter och  
ledande befattningshavare

2021-12-31 2020-12-31

Antal styrelseledamöter 9 8

Varav antal kvinnor 6 6

Generalsekreterare och andra i ledningsgruppen 1 1

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Generalsekreterare 908 103  845 285 

Övriga anställda 7 527 786 5 978 328 

Totala löner och ersättningar 8 435 889 6 823 613  

Sociala kostnader 3 656 814 2 776 961 

(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 808 353   734 957  

Av pensionskostnaderna avser 242 482 SEK (230 768 SEK) generalsekreteraren. Under 2021 fick ECPAT inte längre reducerade 
arbetsgivaravgifter på grund av Corona-pandemin, vilket under 2020 motsvarande 288 614 SEK.

Avtal om avgångsvederlag                     
Generalsekreteraren anställdes 2018 med en uppsägningstid 
på 8 månader från ECPATs sida och 3 månader från 
generalsekreterarens sida. I samband med endera partens 
uppsägning har ECPAT rätt att med omedelbar verkan  

 
arbetsbefria generalsekreteraren. Vid total arbetsbefrielse 
har denne rätt att ta annan anställning, varvid ersättningen 
från ECPAT avräknas mot annan inkomst. Inga ytterligare 
förpliktelser finns.
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Not 4 Hyresavgifter

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Framtida hyresavgifter förfaller enligt följande:
2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Inom ett år 1 350 667 1 240 752 

Mellan ett och fem år 6 356 080 4 963 008 

Summa framtida hyresavgifter 7 706 747 6 203 760

2020-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden   

- Vid årets början 892 099 977 988

- Avyttringar och utrangeringar 0 -85 889 

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 892 099 892 099

Ackumulerade avskrivningar

- Vid årets början 892 099 -977 988

- Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 0 +85 889 

Summa ackumulerade avskrivningar -892 099 -892 099

Redovisat värde vid årets slut 0 0

I januari 2022 har hyresvärden sagt upp hyreskontraktet för 
omförhandling med förslag om en höjning av hyran med 25% för 
kommande treårsperiod. 
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Efter bokslutsdagen har marknadsvärdet på portföljen minskat med ca 24 000 kr per 2022-03-06.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 317 804  310 188 

Upplupna företagsgåvor 0 0 

Övriga poster 0 33 639 

Summa 317 804  343 827 

Not 7 Andra långfristiga fordringar

Hyresgaranti 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

- Vid årets början 0 490 260

- Återbetald hyresgaranti 0 -490 260

Redovisat värde vid årets slut 0 0

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

- Vid årets början 427 422 159 660

- Investeringar 290 461  267 762 

- Avyttrade tillgångar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 717 883 427 422

Specifikation värdepapper
Fonder

Swedbank Robur Humanfond 325 000  100 000 

Swedbank Robur Penningmarknadsfond 192 883  127 422 

Cicero Avkastningsfond A KPA Etisk Blandfond 2 125 000 125 000

KPA Etisk Blandfond 2 75 000 75 000

Summa 717 883 427 422

Marknadsvärdet på fondportföljen var per bokslutsdagen 917 430 427 422
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Not 9 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Semesterlöner 241 426  223 731 

Sociala avgifter semesterlön 75 856  70 296 

Reservering upplupna pensionskostnader 0 223 655 

Upplupen lönerevision inkl soc avg och pensionsavsättningar 0 45 716

Upplupna förutbetalda intäkter från Postkodlotteriet 0 500 000

Övriga poster 769 028  372 125  

Summa 1 086 310 1 435 523

2021-12-31 2020-12-31

Kvarvarande bidrag Diakonia 0 211 193 

Kvarvarande bidrag Radiohjälpen 372 477  40 816 

Kvarvarande PKL Nationellt & internationellt 8 055 715       1 314 293

Kvarvarande bidrag Socialstyrelsen 755 000 156 864

Kvarvarande bidrag Arvsfonden 2 421 546 1 245 327

Kvarvarande bidrag Canadian Centre for Child Protection 729 801 574 390

Summa 12 334 539    3 542 883

ECPAT fick kraftigt ökade bidrag från Socialstyrelsen under 2021 
tack vare extra Covid19-stöd på 4,2 MSEK samt ett ytterligare 
bidrag på 2,6 MSEK att förbruka under 2021. Bidragen användes 
till flera visstidsanställningar samt ökad annonsering på sociala 
medier, inom kollektivtrafiken och i media kring Ditt ECPAT. 
Det genomfördes även digitala anpassningar samt renovering av 
lokaler för att kunna möta det ökade behovet i stödlinjen för barn 
och unga. Trots flera nyanställningar och hög aktivitet kvarstod 

en del av bidraget vid årets slut då vi även drabbades av vakanser, 
korttidssjukskrivningar och vård av barn. Under 2021 har vi 
ändrat redovisningsmodell för bidragen från Canadian Centre for 
Child Protection från ”förutbetald intäkt” till ”skuld för erhållna 
men ej nyttjade bidrag” då vi är återbetalningsskyldiga i det 
fall vi inte uppfyller kraven. 2020 redovisades 574 390 SEK som 
”förutbetald intäkt” från Canadian Centre for Child Protection. 
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2022-03-31

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

ECPAT har antagit nya mål för 2022 som beskriver riktningen 
för organisationens framtida utveckling. Målen delas upp i tre 
verksamhetsområden: barn och unga, föräldrar och vuxna i 
barns närhet samt ECPAT Hotline. ECPAT förväntar att tydliga 
mål bidrar till ett mer effektivt arbetssätt och till att effekter kan 
uppnås och mätas på ett tydligare sätt. 

Vi bedömer att barn fortsatt kommer löpa stor risk både i Sverige 
och runt om i världen för att bli utsatta sexuella övergrepp både 
på och utanför nätet. Det innebär att vårt arbete är viktigt både 
för att förebygga övergrepp samt för att ge stöd till barn som har 
utsatts vilket vi gör genom att satsa på våra stödverksamheter och 
ECPAT Hotline och fortsätta arbetet med påverkan av lagstiftning 
som skyddar barn.

Efter räkenskapsårets slut har hyresvärden sagt upp hyreskontraktet 
för omförhandling med besked om en hyreshöjning på 25 procent.  

Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. 
Invasionen har skapat stort mänskligt lidande och många barn 
och vuxna har tvingats fly kriget. Vi ser att ECPAT kan bistå 
myndigheter och andra civilsamhällsorganisationer med stöd  
för att förebygga sexuell exploatering av barn då risken för 
människohandel och sexuella övergrepp ökar för barn på flykt.  

Det finns en risk att våra insamlade medel minskar när allmänheten 
prioriterar att ge gåvor till humanitära organisationer verksamma 
i Ukraina.
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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 2021. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 34-49 i 
detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den  
31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för föreningen. 

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 nöd- 
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag.

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

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

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under  
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig- 
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller misstag, 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 fel- 
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, 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 om- 
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten  
i den interna kontrollen.

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

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och general- 
sekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upp- 
rättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,  
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,  
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp- 
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets- 
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera  
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions- 
berättelsen. 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 transaktion- 
erna 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 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
det presenterade förslaget och 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 mina uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust samt 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens 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 upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet 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 inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust 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. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har  
jag granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Stockholm den 2022-04-01

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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