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SAMMANFATTNING 
 
Barnsexturism kännetecknas av ojämlikhet mellan den utvecklade och underutvecklade delen 
av världen. Barnsexturisterna är oftast västerländska män som reser till utvecklingsländer 
länder för att utnyttja barn. Det har dock sedan länge funnits såväl folkrättsligt bindande 
överenskommelser som juridiskt bindande lagar mot barnarbete och sexuellt utnyttjande av 
barn. Det till trots utnyttjas tre miljoner barn årligen inom barnsexturismindustrin. Många av 
utvecklingsländerna präglas nämligen av dysfunktionalitet såsom korruption och bristfällig 
tillämpning av de befintliga lagarna. Med anledning av det samt att många länders regeringar 
negligerar problemet har det globala nätverket ECPAT växt fram. En del av deras arbete är att 
påverka såväl regeringar världen över som olika företag att ta ansvar för problemet. ECPAT 
Sverige har exempelvis utvecklat Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexhandel 
(Uppförandekoden) och kampanjen ”Jag fegar inte ur”, vilken involverar svenska resebyråer i 
arbetet. Syftet med såväl Uppförandekoden som ”Jag fegar inte ur” är att informera 
allmänheten om problemet. Eftersom det vanligen är allmänheten som bevittnar 
barnsexturism är det även de som har möjlighet att anmäla förövarna och därmed motverka 
efterfrågan. Både Uppförandekoden och ”Jag fegar inte ur” präglas dock av bristande 
engagemang från många av de deltagande företagen, vilket är till barnsexturisternas fördel. 
För att motverka barnsexturisternas maktposition över sina offer och därmed bidra till något 
mer jämlik värld krävs det att företagen blir mer benägna att informera sina kunder samt att 
allmänheten blir mer villiga att anmäla förövarna.  
 
Nyckelord: Barnsexturism, beroendeteorin, Corporate Social Responsibility 
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1. INLEDNING 
 
I följande kapitel kommer en bakgrund till barnsexturism att presenteras. Det följs av syftet 
med uppsatsen samt de frågeställningar som ställts för att underlätta besvarandet att syftet. 
Avslutningsvis nämns de avgränsningar som gjorts för uppsatsen samt upplägget av 
densamma. 
 

 
”Det är annorlunda här förstår du. Folk har inte samma fördomar som därhemma. Här är 
de verkligen frigjorda. Jag menar, titta hur trevligt de har det (…) Eftersom de lever i ett 
fattigt land har de flesta av de här barnen haft det svårt och det här ger dem en liten 
smakbit av det goda livet. Barnen älskar det. Det är bra. Man delar ut lite och hjälper dem 
som behöver.”1 

 
Ovanstående citat har yttrats av en barnsexturist i Thailand. Förövarna ger ofta ursäkter för att 
försvara sina handlingar. Exempelvis anser förövarna att de gör barnen en tjänst då de ger 
dem pengar eller mat i utbyte mot sexuella tjänster.2  
 
Varje år utsätts tre miljoner barn för sexuella övergrepp, utförda av vuxna människor som 
vistas utomlands.3 Barnsexturism är vanligen en organiserad verksamhet,4 till vilken föräldrar 
säljer sina barn för att försöka ta sig ur fattigdomen. Trots att barnen ofta säljs för en liten 
summa pengar har det en stor betydelse för familjen. Genom att offra ett barn hoppas 
föräldrarna på att kunna förbättra livssituationen för den resterande delen av familjen.5 
Anledningen till att förövarna vanligen begår brotten på andra platser än sina hemländer är för 
att de kan köpa sexuella tjänster utförda av barn till ett lågt pris samt att de sällan blir 
straffade för handlingen.6 Somliga av de turismdestinationer där barnsexturism äger rum 
präglas nämligen av korruption och otillräckliga rättssystem.7 I Thailand finns det emellertid 
stränga lagar gällande en person som haft samlag med barn som inte fyllt 15 år. Det ses som 
våldtäkt och gärningsmännen ska straffas enligt thailändsk lag med fyra till 20 års fängelse. 
Tillämpningen av lagarna är dock svag. Många länder har lagar likt Thailand men de brister i 
viljan att tillämpa dem.8 
 
Barnsexturister är vanligen västerländska män som utnyttjar den otillräckliga lagstiftningen, 
genom att förgripa sig på barn i utvecklingsländer.9 Barnsexturister kan delas in i två 
kategorier, tillfällighetsförövare och preferensförövare. Den förstnämnda kategorin utgör den 
största gruppen förövare. De är exempelvis fritids- och affärsresenärer eller personer som på 
grund av sitt arbete är tillfälligt stationerade utomlands. Anledningen till att de kallas 
tillfällighetsförövare är för att de vanligen inte har någon speciell sexuell preferens för barn. 
De vill passa på att prova på något nytt på en plats där de är förhållandevis anonyma och 
släpper sina vanliga hämningar och värderingar.10 Den andra kategorin är preferensförövarna 
som i vardagligt tal kallas pedofiler. Pedofiler lider av en personlighetsstörning vilket innebär 
                                                 
1 ECPAT Sverige (odaterad:4): ”Barnsexturism och svenskars övergrepp utomlands”, broschyrmaterial 
2 http://www.ecpat.se 2008-04-11 
3 ECPAT Sverige(odaterad:1): ”Resandets baksida”, broschyrmaterial 
4 ECPAT Sverige (odaterad:5): ”Barnsexturism och svenskars övergrepp utomlands”, broschyrmaterial 
5 ECPAT Sverige (odaterad:31): ”Upp till ytan om barnsexhandeln i världen”, broschyrmaterial 
6 ECPAT Sverige (odaterad:3): ”Barnsexturism och svenskars övergrepp utomlands”, broschyrmaterial 
7 http://www.ecpat.net 2008-03-12 
8 Jalakas, I (1995:138) 
9 O’ Connell Davidson, J (2004:31) 
10 http://www.ecpat.se 2008-04-11   
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att de dras till barn främst för att de kan ha en större kontroll över dem än en vuxen partner. 
Trots att de är färre till antalet än tillfällighetsförövarna utnyttjar de vanligen ett större antal 
barn.11 I somliga fall vet förvisso inte förövarna att deras partners är underåriga, då åldern 
ibland kan vara svår att fastställa. Sådana förövare har därför oftast inte haft som avsikt att ha 
sex med ett barn.12 Oavsett avsikt visar dock själva förekomsten av prostituerade barn att det 
faktiskt finns en efterfrågan. De personer som står för efterfrågan utgör en av anledningarna 
till att problemet överhuvudtaget finns.13  
 
Enligt the United Nations Children’s Fund (UNICEF) tycker 193 av världens länder att det är 
fel att ha sex med barn, i och med att de har undertecknat Förenta Nationernas (FN) 
barnkonvention.14 Det är en icke-juridisk, men folkrättsligt bindande överenskommelse, 
gällande barns rättigheter.15 Trots att många länder har stadgat lagar mot sexuell exploatering 
av barn görs mycket lite för att minska problemet. Samtidigt som vissa länders regeringar 
ignorerar problemet fortsätter barnsexturismen att växa. Därför har icke-politiska och ideella 
organisationer bildats för att försöka motverka problemet.16 År 1990 bildades ECPAT, End 
Child Prostitution in Asian Tourism, en kampanj för att motarbeta barnsexturism i Asien. Allt 
eftersom utvecklades kampanjen till ett nätverk bestående av olika organisationer som finns 
representerade i mer än 70 länder.17 ECPAT Sverige är en ideell organisation som grundades 
år 1996. Organisationen arbetar för att motverka barnsexhandel vilket bland annat innefattar 
barnsexturism.18 Förkortningen ECPAT står numera för End Child Prostitution Child 
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. Allt sedan nätverket bildades 
har allmänheten blivit mer medveten om att problemet existerar. Även regeringar världen över 
har börjat förstå vikten av att handlingar görs för att försöka minska och motverka 
barnsexturism.19  
 
I skiftet mellan 1970- och 1980-talet växte det fram teorier om att företag, precis som 
människor har ett samvete och därmed ska de agera på ett moraliskt ansvarsfullt sätt. Inom 
turismbranschen innebar det att företagen började arbeta för en mer hållbar turism genom att 
ta ansvar för och försöka motverka de negativa konsekvenser företaget orsakat.20 Företags 
sociala ansvarstagande genom Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att ett företag 
tar ansvar utöver vad de måste enligt lag och mer än vad de behöver för egen ekonomisk 
vinning.21 Syftet med att använda CSR är att företagen ska kunna arbeta för att ta socialt 
ansvarstagande samtidigt som de driver en normalt fungerande verksamhet.22 Ett exempel på 
sådant ansvarstagande är stora delar av turismbranschens samarbete med ECPAT för att 
motverka barnsexturism. Arbetet sker dels i förebyggande syfte i det land som 
turismföretagens resenärer reser ifrån, men även på plats på turismdestinationen.23 
 
Som tidigare nämnts är det vanligen västerländska resenärer som förgriper sig på barn inom 

                                                 
11 http://www.ecpat.se 2008-04-11 
12 O’Connell Davidson, J (2004:42) 
13 ECPAT Sverige (odaterad:4): ”Barnsexturism och svenskars övergrepp utomlands”, broschyrmaterial 
14 http://www.unicef.se 2008-03-13 
15 http://www.bo.se 2008-04-24 
16 Flowers, R B (2001:154) 
17 http://www.ecpat.net 2008-03-12 
18 http://www.ecpat.se 2008-03-13 
19http://www.ecpat.net 2008-03-12 
20 Fennell, D A (2006:145) 
21 Campell, J L (2007:951) 
22 Henderson, J C (2007:232) 
23 http://www.ecpat.net 2008-03-12 
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barnsexturism. De utnyttjar då den rådande otillräckliga lagstiftningen samt sin maktposition 
över lokalbefolkningen i utvecklingsländer.24 Författarna ämnar i den här uppsatsen att 
undersöka hur västvärlden arbetar för att försöka förhindra de problem de orsakar i 
utvecklingsländer, genom sitt arbete för att motverka barnsexturism. Mer specifikt kommer 
den här uppsatsen behandla organisationen ECPAT Sverige, researrangörerna Apollo och 
Fritidsresor samt svenska resebyråers samarbete. Uppsatsen kommer att undersöka Apollo 
och Fritidsresors enskilda arbete med CSR. Deras arbete kommer att ställas i relation till de 
befintliga lagar som finns och svenska regeringens arbete.  

1.1. Problemformulering 
 
Många utvecklingsländer använder turism som ett verktyg för att modernisera landet och 
utveckla ekonomin. Turismens etablering kan leda till ökade arbetstillfällen och därmed en 
allmänt förbättrad livssituation för lokalbefolkningen.25 Turismen kan även leda till att 
utvecklingsländerna blir beroende av de utvecklade länderna då de i hög grad kontrollerar 
turismbranschen på destinationerna. Dessutom blir destinationerna beroende av utländsk 
export, eftersom branschen kräver att utländska turister ska komma dit, för att den ska kunna 
överleva.26 En ytterligare negativ effekt av turism är barnsexturism.27 Med anledning av 
ökade möjligheter att förflytta sig världen över är barnsexturism numera vida utspritt. När ett 
land väl har börjat förebygga barnsexturism, kan barnsexturisterna därför enkelt vända sig till 
nya destinationer. Samtidigt som utbredningen av problemet tilltar är kunskapen om 
barnsexturism fortfarande begränsad.28 I en undersökning där respondenterna blev tillfrågade 
om de skulle anmäla misstänkt barnsexturism utomlands svarade dock 82 procent av 
respondenterna ja.29 Räcker då allmänhetens vilja att ingripa, en omformulering av de lagar 
som finns samt införandet av nya lagar eller behövs vidare åtgärder för att försöka förhindra 
barnsexturism? Vad är turismbranschens roll i problemet? Har de någon möjlighet att försöka 
motverka problemet och har de någon skyldighet att ingripa?  
 
Med tanke på att researrangörer tillgängliggör resor för turister, möjliggör de även resande för 
barnsexturister. Har de då något ansvar att försöka begränsa barnsexturisternas möjligheter till 
att begå brott, exempelvis genom att ta bort kända barnsexturismdestinationer ur sitt 
sortiment? Eftersom det till viss del är resebyråer som säljer resor till barnsexturisterna har de 
då något ansvar att försöka minska problemet? Sedan år 1998 samarbetar ett antal svenska 
researrangörer med ECPAT Sverige för att motverka barnsexturism. Samarbetet sker i form 
av researrangörernas medlemskap i ECPAT Sveriges Uppförandekod för researrangörer mot 
barnsexhandel (Uppförandekoden).30 Uppförandekoden, vilken utgör en del av företagens 
arbete med CSR, innebär att företagen ska följa sex kriterier i arbetet mot att motverka 
barnsexturism. Kriterierna innefattar bland annat att företagen ska utbilda sin personal och 
informera kunderna om problemet.31 År 2007 inledde ECPAT Sverige även ett samarbete med 
300 resebyråer genom kampanjen ”Jag fegar inte ur”.32 Kampanjen innebär att resebyråerna 
informerar sina resenärer om barnsexturism.33 Räcker den information som resebyråerna i 
                                                 
24 O’Connell Davidson, J (2004:31-46) 
25 Hashimoto, A (2002:202) 
26 Khan, M M (1997:988-989) 
27 Hashimoto, A (2002:224-225) 
28 http://www.ecpat.se 2008-03-13 
29 http://www.ecpat.se 2008-03-19 
30 http://www.ecpat.se 2008-04-20 
31 http://www.ecpat.net 2008-03-12 
32 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-14 
33 http://www.ecpat.se 2008-03-19 
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dagsläget ger sina resenärer för att få dem att anmäla misstänkt barnsexturism? Krävs det att 
alla svenska resebyråer informerar sina resenärer om problemet eller räcker det att de 
resebyråer som i nuläget aktivt informerar sina resenärer fortsätter sitt arbete? Som Mowforth 
och Munt (2003) skriver är företags sociala ansvarstagande i och med deras arbete med CSR 
ett frivilligt initiativ utifrån deras sida. Därför går det att ifrågasätta i hur stor utsträckning 
CSR kan användas som ett verktyg för att motverka fattigdom och rättvisor.34 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida företags CSR-arbete kan användas som ett 
verktyg för att motverka skillnader mellan fattiga och rika, genom deras arbete mot 
barnsexturism. För att uppnå syftet används följande frågeställningar: 
 

− Hur arbetar ECPAT Sverige, Apollo, Fritidsresor och svenska resebyråer 
för att motverka barnsexturism? 

− Hur fungerar samarbetet mellan ECPAT Sverige, Apollo, Fritidsresor och 
svenska resebyråer för att motverka barnsexturism? 

1.3 Avgränsningar 
 
För att undersökningen skulle vara genomförbar valde författarna att avgränsa problemet till 
det arbete som utförs i Sverige för att motverka barnsexturism. Det i sin tur är avgränsat till 
det arbete som utförs av ECPAT Sverige, Apollo, Fritidsresor och svenska resebyråer. 
Anledningen är dels att barnsexturism är ett komplicerat och mångfasetterat problem och 
enbart en viss del av problemet kan därför undersökas. Vidare ansåg författarna att det skulle 
vara problematiskt att nå såväl offer som förövare. Det vore därför svårt att kunna insamla 
något empiriskt material. Med anledning av att den här uppsatsen skrivs inom ämnet 
turismvetenskap har författarna dessutom valt att främst fokusera på turismbranschens arbete 
mot barnsexturism.  

1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 - I det inledande kapitlet presenteras det problem som ligger till grund för 
uppsatsens undersökningsområde. Anledningen är att introducera läsaren för den problematik 
som finns gällande problemet samt att skapa en förförståelse till resterande del av uppsatsen. 
Vidare nämns uppsatsens syfte samt de frågeställningar som används för att uppnå syftet. 
Därefter följer de avgränsningar som gjorts för att underlätta genomförandet och slutligen 
presenteras uppsatsens upplägg i en disposition. 
 
Kapitel 2 - Uppsatsens andra kapitel berör den kvalitativa och kvantitativa metod som valts 
för genomförandet av uppsatsen. Först beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att 
samla in material genom kvalitativa intervjuer och observationer. Därefter följer en 
beskrivning av de avvägningar och val som gjorts vid utformningen av den kvantitativa 
enkäten. Sedan presenteras urvalet av intervjupersoner och enkätens respondenter. Kapitlet 
avslutas med en diskussion angående trovärdighet gällande uppsatsens källor. 
 
Kapitel 3 - I det tredje kapitlet redovisas den teori som ligger till grund för uppsatsen. 
Meningen är att de teorietiska begreppen som förklaras ska skapa en förförståelse till 
                                                 
34 Mowforth, M och Munth, I (2003:167) 
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resterande kapitel. Kapitlet behandlar ojämlikheter i världen och beskriver relationen mellan 
de utvecklade länderna och utvecklingsländerna. 
 
Kapitel 4 - I uppsatsens fjärde kapitel redogörs de folkrättsligt bindande överenskommelserna 
och de juridiskt bindande lagarna som berör barnsexturism. Kapitlet behandlar även företags 
sociala ansvarstagande. 
Kapitel 5 - I det femte kapitlet presenteras det empiriska materialet som till största del består 
av det material som insamlats genom intervjuer, observationer samt en enkätundersökning.  
 
Kapitel 6 - I det avslutande kapitlet sammanställs och analyseras det teoretiska och empiriska 
materialet som presenterats tidigare i uppsatsen. Författarnas ambition är därmed att besvara 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis ger författarna förslag på hur arbetet för 
att motverka barnsexturism kan fortlöpa. 
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2. METOD 
 
I det här kapitlet beskrivs en kvalitativ och en kvantitativ metod, vilka båda ligger som grund 
för tillvägagångssättet av insamlingen av empiriskt material. Därefter presenteras urvalet av 
intervjupersoner samt respondenter till enkäten. Kapitlet avslutas med ett avsnitt gällande 
såväl det teoretiska som empiriska materialets trovärdighet. 
 

2.1 Val av metod 
 
För att på bästa sätt kunna skriva en uppsats är det avgörande att välja rätt metod. Med metod 
menas främst det tillvägagångssätt som används för att insamla och tolka information om det 
valda problemet.35 Vid valet av metod måste författaren utgå från den valda inriktningen av 
uppsatsen.36 Den här uppsatsen har baserats på både en kvalitativ och kvantitativ metod. Valet 
av en metod behöver inte utesluta att den andra också används. Holme och Krohn Solvang 
(1997) menar att det kan vara en fördel att kombinera metoderna. De menar att om forskaren 
använder båda metoderna kan deras starka och svaga sidor komplettera varandra.37 
 
En kvalitativ metod utmärks av att undersökningens problem har ett smalt fokus som ämnas 
undersökas grundligt för att skapa en djupare förståelse. En kvantitativ metod kännetecknas 
däremot av att forskaren vill finna information som kan representera undersökningsenheternas 
allmänna uppfattning om ämnet.38 Författarnas ambition var att ingående undersöka ECPAT 
Sverige, Apollo och Fritidsresors arbete och samarbete för att motverka barnsexturism utifrån 
deras synvinklar. Därför ansågs en kvalitativ metod vara lämplig att använda. Författarna ville 
ursprungligen undersöka resebyråers arbete mot barnsexturism genom att utföra intervjuer 
med resebyråpersonalen. De tillfrågade resebyråerna valde dock att inte ställa upp på 
intervjuerna. En av anledningarna som uppgavs av personalen på en av resebyråerna var att de 
ansåg att de inte hade med arbetet att göra, utan det var en fråga för huvudkontoret. För att 
ändå kunna få information om resebyråers arbete mot barnsexturism valde författarna istället 
att undersöka arbetet genom att utföra en enkätundersökning på tre resebyråer. Uppsatsens 
författare ville genom att använda en kvantitativ metod finna svar som kunde representera den 
allmänna kunskapen om barnsexturism hos resebyråpersonal. Dessutom ville författarna 
undersöka huruvida resebyråpersonal generellt sätt informerar sina kunder om problemet.  

2.2 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden utfördes i form av såväl intervjuer som observationer. Anledningen 
till att författarna valde att använda både intervjuer och observationer var för att öka mängden 
insamlad information. Författarna utförde intervjuerna via telefon, personligt och via e-post. 
Observationerna genomfördes personligen och var så kallade öppna observationer.  

                                                 
35 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:11-14) 
36 Holme, I M och Krohn Solvang, B (2006:76) 
37 Holme, I M och Krohn Solvang, B (2006:85) 
38 Holme, I M och Krohn Solvang, B (2006:78) 
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2.2.1 Kvalitativ intervju 
 
En intervju är ett möte mellan två personer, den som intervjuar och personen som blir 
intervjuad.39 En intervju kan ses som en konversation där kunskap utvecklas.40 Innan 
författarna utförde intervjuerna gjordes en manual för varje intervjuperson. Samtliga manualer 
innehöll frågor om intervjupersonens involvering i arbetet för att motverka barnsexturism, hur 
de upplever samarbetet mellan ECPAT Sverige och resebranschen samt vem som bär ansvaret 
för att motverka problemet. Manualerna innehöll även frågor som var specifikt inriktade på 
företagens respektive organisationens arbete för att förhindra problemet. Enligt Holme och 
Krohn Solvang fungerar frågemanualen som ett hjälpmedel för att komma ihåg de olika 
diskussionsområdena som ska användas som utgångspunkter under intervjun. När den 
kvalitativa intervjumetoden används kan dock forskaren korrigera och göra ändringar på 
frågornas form om det skulle behövas.41 
 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att forskaren är väl förberedd inför intervjun.42 Författarna 
förberedde sig genom att insamla kunskap om undersökningsområdet samt se till att de var 
väl insatta i de frågor som skulle ställas under intervjuerna. Enligt Kvale bör forskaren innan 
den allra första intervjun ha planerat hur denne ska gå tillväga med analysen av resultaten 
samt hur de ska framställas.43 Det är med anledning av att forskaren ska kunna förklara 
uppsatsens innehåll och därmed även intervjuns syfte för intervjupersonen. Vid första 
kontakttillfället med de olika intervjupersonerna förklarade uppsatsens författare att de ville 
undersöka organisationens respektive företagens arbete för att motverka barnsexturism. 
 
Båda författarna deltog enbart vid ett av intervjutillfällena. Inför den intervjun bestämdes 
författarnas struktur på intervjun i förväg genom att de delade upp arbetet. En av författarna 
ställde frågor till intervjupersonen medan den andra förde anteckningar. Författarna valde 
även att registrera intervjun med bandspelare. Anledningen till att författarna valde att 
använda de två registreringssätten som komplement till varandra var för att minska risken att 
någon information skulle gå förlorad. Uppdelningen berodde även på att intervjun utfördes via 
telefon och författarna ansåg då att intervjun skulle få en bättre struktur om enbart en av dem 
förde konversationen.  
 
Under intervjuerna valde författarna att låta den intervjuade tala fritt samt att göra samtalet så 
vardagligt som möjligt. Holme och Krohn Solvang menar att i en kvalitativ intervju ska 
forskaren inte vara den som styr samtalet, utan endast ge intervjupersonen ramar. De menar 
vidare att den kvalitativa intervjun kan ses som ett vardagligt samtal, vilket är en av metodens 
styrkor.44 Trots att intervjun därmed kan ses som förhållandevis informell är det som Kvale 
poängterar viktigt att visa intresse samt respekt för den intervjuades åsikter under intervjun.45 
Efter att både telefonintervjun och den personliga intervjun utförts konstaterade den av 
författarna som deltagit vid båda tillfällena att en personlig intervju är att föredra. Trots att 
författarna fick svar på sina frågor vid båda intervjuerna, var det lättare att föra en mer öppen 
diskussion vid den personliga intervjun. Anledningen är att författaren vid den personliga 

                                                 
39 Kvale, S (1997:117) 
40 Kvale, S (1997:118) 
41 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:100-101) 
42 Kvale, S (1997:119) 
43 Ibid. 
44 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:99) 
45 Kvale, S (1997:120) 
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intervjun upplevde att närheten till intervjupersonen medförde att en bättre relation kunde 
etableras och därmed fler följdfrågor ställas. 

2.2.2 Observation 
 
Författarna samlade även in information till uppsatsen genom att använda sig av 
observationer. Observationerna ägde rum när de besökte de tre resebyråer som deltog i 
författarnas enkätundersökning samt när de deltog i ett seminarium arrangerat av ECPAT 
Sverige. Författarna blev inbjudna till seminariet efter att ha intervjuat Helena Klingvall som 
arbetar inom organisationen. Under seminariet fördes olika parter samman för att diskutera 
eventuella effekter som etableringen av Kambodja som ny turismdestination kan leda till, som 
exempelvis barnsexturism. Seminariets huvudtalare var Somaly Mam, som själv har varit 
utsatt för sexuella övergrepp och fallit offer för slavhandel. Hon arbetar idag för att hitta säkra 
hem för flickor i Kambodja som utsatts för samma sorts övergrepp.46 Mam har dessutom varit 
ordförande för ECPAT Kambodja.47  
 
Enligt Holme och Krohn Solvang är observationer en intim relation mellan forskaren och 
undersökningsenheterna. När forskaren väljer att göra observationer ska denne agera genom 
att se, höra och fråga.48 Under författarnas observationer på resebyråerna blev personalen 
tillfrågad om de var villiga att ställa upp på författarnas enkätundersökning. Författarna 
observerade även om det fanns material att tillgå gällande barnsexturism på de olika 
resebyråerna. Under seminariet observerade författarna diskussionen som fördes mellan de 
olika parterna. Undersökningsenheterna var medvetna om att de var observerade under 
författarnas observationer. Författarna använde därmed, vad Holme och Krohn Solvang kallar, 
en öppen observation.49    

2.3 Kvantitativ metod 
 
Uppsatsens författare valde att genomföra den kvantitativa metoden genom att dela ut enkäter 
till personalen på tre resebyråer, varav 13 personer besvarade enkäten. Vid resebyrå ett var det 
tre personer som besvarade enkäten. Den andra resebyrån som författarna besökte ställde upp 
med fyra respondenter. På resebyrå nummer tre besvarades enkäten av sex personer. 
Författarna valde att ge respondenterna två dagar att besvara enkäterna. Trots att författarna 
inte var närvarande när svaren gavs påverkade de ändå respondenternas svar. Eftersom frågor 
och svar formuleras och struktureras i förväg hade respondenterna inte någon möjlighet att 
påverka vare sig svar eller frågor. De var därmed begränsade till de svarsalternativ som 
enkäten erbjuder.  
 
Författarna utformade enkäten så att den var lättöverskådlig genom att göra layouten luftig 
och strukturerad med tydliga avgränsningar mellan frågorna. Den begränsades till en A4-sida 
innehållande elva frågor, vilket innebar att den inte tog särskilt lång tid att besvara. Enkäten 
bestod dels av demografiska frågor såsom utbildning, ålder och kön. Syftet var att kunna 
undersöka huruvida sådana faktorer påverkade respondenternas svar på de övriga frågorna. 
Resterande frågor berörde resebyråernas eventuella samarbete med ECPAT Sverige samt 
respondenternas kunskap om samarbetet och barnsexturism. Vidare undersöktes om 
respondenterna aktivt informerar kunderna om problemet. Författarna bifogade ett så kallat 
                                                 
46 Observation seminarium, 2008-04-17 
47 http://www.ecpat.se 2008-05-14 
48 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:110) 
49 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:111) 
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följebrev med enkäten, där de kort beskrev uppsatsens syfte samt varför de önskade att 
respondenterna skulle besvara enkäten. Holme och Krohn Solvang skriver att utformningen 
av enkäten enligt ovanstående kriterier är i hög grad betydande för att respondenterna ska bli 
motiverade till att besvara den.50 Uppsatsens författare ansåg att det var ytterst viktigt att 
motivera respondenterna, speciellt med tanke på att somliga av dem tidigare valt att avstå från 
att ställa upp på en intervju. För att ytterligare öka möjligheten att företagen skulle tänka sig 
att ställa upp och svara på frågorna utlovades anonymitet för såväl respondenter som företag. 
Anonymiteten gällde både i enkäten och i analysen som presenteras i uppsatsen.  

2.4 Urval 
 
Holme och Krohn Solvang anser att valet av intervjupersoner är ytterst viktigt. Skulle fel 
intervjupersoner väljas kan hela undersökningen förstöras i och med att de inte kan ge 
forskarna, utifrån undersökningens utgångspunkt, relevant information. Därför måste 
forskarna välja intervjupersoner som de tror besitter mycket kunskap om undersökningens 
valda ämne.51 I valet av två av intervjupersonerna vände sig författarna ursprungligen till den 
organisation och det företag som intervjupersonerna representerar, nämligen ECPAT Sverige 
och Apollo. ECPAT Sverige valdes med anledning av att uppsatsens författare tidigare under 
deras utbildning fått information om organisationens arbete mot barnsexturism. Utifrån det 
ansåg författarna att en representant från organisationen skulle inneha betydande information. 
För att kunna få en researrangörs perspektiv på arbetet för att motverka barnsexturism samt 
dennes syn på samarbetet med ECPAT Sverige valde författarna att kontakta researrangören 
Apollo. Valet grundades på researrangörens engagemang i arbetet mot barnsexturism då de är 
medlemmar i ECPAT Sveriges Uppförandekod för researrangörer mot barnsexhandel. De har 
även deltagit i kampanjen ”Sveriges schysstaste företag”. Kampanjen innebär att de har 
bidragit finansiellt till ECPAT Sveriges arbete mot barnsexhandel.52  
 
Författarna sände en förfrågan om någon på organisationen respektive företaget var 
intresserad av att ställa upp på intervju. De blev då kontaktade av de personer som har 
huvudansvaret för frågor gällande barnsexturism. ECPAT Sverige, som består av sex 
anställda samt ett antal resurspersoner,53 företräds här av Helena Klingvall som ansvarar för 
organisationens samarbete med resebranschen för att motverka barnsexturism. Hon valde att 
ge författarna en telefonintervju. Apollo representeras i den här uppsatsen av Lotta Sand som 
är chef för Apollos utlandsorganisation. Hon behandlar även frågor gällande företagets arbete 
med Corporate Social Responsibility. Sand är dessutom kassör i det internationella 
sekretariatet för Uppförandekoden.54 Intervjun utfördes i form av en personlig intervju på 
Sands kontor. 
 
En tredje intervjuperson har använts i den här uppsatsen, Lin Wessblad som arbetar som 
Fritidsresors Product Manager för Sydostasien och är stationerad i Phuket. Hennes arbete 
innebär produktplanering och kontraktering. Dessutom är hon huvudansvarig för den dagliga 
driften vilket bland annat innebär att hon är närmast ansvarig för destinationscheferna.55  
Uppsatsens författare träffade Wessblad under det seminarium, arrangerat av ECPAT Sverige, 
som båda parterna deltog vid.  Eftersom Wessblad bor och arbetar i ett land som sedan länge 

                                                 
50 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:173-174) 
51 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:101-104) 
52 http://www.100schysstaste.nu 2008-04-03 
53 http://www.ecpat.se 2008-05-13  
54 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
55 Intervju Lin Wessblad, 2008-04-29 
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haft problem med barnsexturism ansåg uppsatsens författare hon skulle kunna bidra med 
intressant information. Med anledning av avståndet mellan Kalmar och Phuket valde 
författarna att utföra intervjun via e-post.  
 
Även i en kvantitativ metod är urvalet av respondenter viktigt.56 Det är för att kunna få så pass 
relevanta svar som möjligt. Eftersom författarna ville undersöka den allmänna kunskapen hos 
resebyråpersonal om barnsexturism samt huruvida de informerar kunderna om problemet, 
valde författarna att ge enkäterna till just resebyråpersonal. Enkäten riktades mot såväl säljare 
som sälj- eller butikschef. Anledningen var för att undersöka om kunskapen gällande 
barnsexturism och företagets arbete för att motverka problemet skilde beroende på vilken 
position inom företaget respondenten hade.  

2.5 Trovärdighet 
 
Både den kvalitativa och den kvantitativa forskningsprocessen baseras på forskarens 
förkunskaper om ämnet samt socialt baserade fördomar. Både förkunskaperna som bland 
annat är byggda på forskarens personliga erfarenheter och utbildning, samt dennes fördomar 
gör att forskaren aldrig är objektiv.57 Författarna valde uppsatsens ämne dels utifrån 
förkunskaper som erhållits tidigare under deras utbildning, samt deras egna personliga 
uppfattning om ämnet. Såväl under skrivprocessen, men främst under intervjuerna var 
författarna därför tvungna att vara aktsamma så att deras fördomar inte skulle påverka 
intervjupersonen. Holme och Krohn Solvang menar att forskarna måste låta intervjupersonen 
svara fritt under intervjun och inte enbart söka bekräftelse på sina fördomar.58  
 
I urvalet av teoretiskt material har såväl tryckta källor som Internetkällor använts. Uppsatsens 
författare försökte dock i möjligaste mån använda främst tryckta källor, då de kan vara mer 
pålitliga än material hämtat från Internet. Denscombe (1998) menar att det kan vara svårt att 
kontrollera vem som är upphovsman till materialet och det blir därmed svårt att kunna 
fastställa kvaliteten på detsamma. Det är därför extra viktigt att ställa sig kritisk till material 
som publicerats på Internet.59 De Internetkällor som används i den här uppsatsen är främst 
organisationer såsom ECPAT Sverige och UNICEF:s hemsidor. Eftersom de är välkända och 
allmänt respekterade organisationer ansåg författarna att de Internetkällorna är förhållandevis 
pålitliga. Som nämnts tidigare är Helena Klingvall från ECPAT Sverige, en av uppsatsens 
intervjupersoner. Det innebar att författarna hade möjlighet att dubbelkontrollera eventuellt 
oklar fakta från organisationens hemsida under dennes intervju. 
 
Det teoretiska materialet består även av vetenskapliga artiklar. Då det på sökmotorer som 
exempelvis ELIN publiceras såväl vetenskapliga som icke-vetenskapliga artiklar är det viktigt 
att författarna kontrollerar vilken sorts artikel det är. Denscombe nämner ett antal kriterier att 
utgå ifrån i sådana situationer. Kriterierna innebär bland annat att kontrollera vem som är 
utgivare av tidskriften samt om det tydligt står att artikel blivit granskad av experter inom 
området innan publicering.60 Har artikeln i fråga blivit utgiven av en välrenommerad tidskrift 
samt blivit granskad kan författarna vara relativt säkra på att det är en trovärdig artikel. 
 
I vissa fall används sekundärkällor i den här uppsatsen. Med det menas att det inte är den lästa 
                                                 
56 Holme, I M och Krohn Solvang, B (1997:181-183) 
57 Holme, I M och Krohn Solvang (1997:95, 151) 
58 Holme, I M och Krohn Solvang (1997:97) 
59 Denscombe, M (1998:190) 
60 Denscombe, M (1998:189) 
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bokens eller artikelns författare som först skrivit om det valda stycket. I somliga fall kan det 
vara önskvärt att återgå till ursprungskällan. Avser uppsatsens författare att använda 
författaren av den lästa bokens eller artikelns tolkning är det dock bättre att denne används 
som referens.61  

                                                 
61 Widerberg, K (2003:72-73) 
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3. OJÄMLIKHETER I VÄRLDEN MELLAN FATTIGA OCH RIKA 
 
I följande kapitel kommer den teori som ligger till grund för uppsatsen att presenteras. Först 
beskrivs ojämlikheter i världen utifrån beroendeteorin. Därefter exemplifieras teorins 
problematik genom en skildring av barnarbete samt turismutveckling i utvecklingsländer. 
 

3.1 Beroendeteorin 
 
Beroendeteorin innebär att utveckling av ett område ofta leder till underutveckling i ett 
annat.62 Teorin utarbetades i Santiago de Chile av ett antal utvecklingsteoretiker. Ekonomen 
André Gunder Frank fanns bland de här teoretikerna och det var tack vare honom som teorin 
fick genomslagskraft.63  
 
Beroendeteoretikerna anser att det går att se utvecklingen i en historisk kontext och de menar 
dessutom att kolonialismen har bidragit till relationen mellan kärna och periferi. Kärnan 
utgörs av Europa och Nordamerika medan periferin mestadels associeras med Latinamerika 
och Afrika.64 Under kolonialismen erövrade länder från den europeiska kärnan landområden i 
periferin. Handelssystem byggdes upp där kolonialmakterna, som utgjorde den överordnade 
kärnan, exploaterade sina kolonier i periferin för sin egen vinnings skull.65 Ovanstående 
historiska händelser är ursprunget till de utvecklade ländernas dominans över 
utvecklingsländerna. De forna kolonialmakterna bibehåller fortfarande makten över sina 
gamla kolonistater. Även om länderna i periferin idag är självständiga har de fortfarande kvar 
sitt ekonomiska beroende till de västerländska före detta kolonialmakterna. Kärna och periferi 
kan inte ses som individuella ekonomier utan de utgör två delar i ett globalt system, vilket 
domineras av kärnan.66 Exempelvis har ett företag sitt huvudkontor i ett utvecklat land medan 
dess produktion är placerat i ett utvecklingsland.67 Genom att förlägga produktionen i ett 
utvecklingsland ämnar företagen spara pengar, då arbetsvillkoren i periferin vanligen inte är 
lika strikta. Därmed kan företagen betala ut lägre löner och låta arbetarna utföra längre 
arbetspass.68 Ett ytterligare exempel på arbetsuppdelning mellan kärna och periferi är då den 
sistnämnda förser kärnan med råvaror vilka används för tillverkning av produkter. Periferin 
utgör även den marknad där produkterna sedan säljs.69 För att utvecklingsländerna ska kunna 
bryta beroendet till de utvecklade länderna är de tvungna att avskärma sig från 
världsmarknaden.70 
 
Beroendeförhållandet kan även förklaras genom Franks metropol- satellitmodell. Modellen 
visar att världen hänger samman i en kedja som består av beroende- och 
exploateringsrelationer mellan de olika delarna. Enligt modellen kontrollerar en internationell 
metropol (de utvecklade länderna) regionala satelliter (utvecklingsländerna). De regionala 
satelliterna fungerar i sin tur som metropoler för mindre satelliter inom regionen. Enligt 

                                                 
62 Daniels, P et.al. (2005:193) 
63 Hettne, B (1989:32) 
64 Daniels, P et al (2005:193) 
65 Daniels, P et al (2005:44, 75-76) 
66 Britton, S (1996:155-173) 
67 Daniels, P et al (2005:317-318) 
68 Daniels, P et al (2005:302) 
69 Daniels, P et al (2005:317) 
70 Hettne, B (1989:32) 
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modellen är de lägst ställda länderna och områdena, som motsvarar satelliter och regioner, för 
evigt klassade som underutvecklade.71  

3.1.1 Barnarbete, en konsekvens av ekonomisk ojämlikhet 
 
Ekonomisk ojämlikhet mellan olika länder i världen har i hög grad orsakat fattigdom i 
utvecklingsländer. Fattigdomen har i sin tur medfört att många barn tvingas arbeta. År 1996 
var så mycket som 95 procent av allt barnarbete koncentrerat till världens utvecklingsländer.72 
Fattigdom samt önskan om att undgå den är en av de främsta anledningarna till varför 
föräldrar låter sina barn involveras i sexindustrin. En ytterligare anledning kan vara ett lands 
kultur. Exempelvis är den thailändska kulturen starkt präglad av en hierarkisk 
samhällsstruktur med stora klasskillnader. Enligt tradition börjar barn arbeta i tidig ålder för 
att ansvara och försörja sina föräldrar och sin familj.73  
 
Åsikter om barnarbete kan delas in i två huvuduppfattningar. Den första, 
fattigdomsargumentet, hävdar just att barnen måste arbeta för att kunna försörja sig själva 
samt sin familj. Anhängarna av fattigdomsargumentet hävdar även att det inte går att fördöma 
barnarbete förrän fattigdomen är botad. Tills dess kan lagstiftning, reglerade arbeten och 
arbetstid underlätta för barnen. Den andra uppfattningen, som är vanligast i västvärlden, 
förespråkar nolltolerans. De menar att barnarbete är något negativt och det finns inte någon 
situation där det är acceptabelt. Västvärldens huvuduppfattning menar att barn inte ska befatta 
sig med arbete utan istället ha rätten att ägna sig åt skola och lek, men eventuellt hjälpa till i 
hemmet. Omedvetna föräldrar och dåligt intresse bland myndigheter är två bidragande 
faktorer till att barnarbete existerar. Arbetet bidrar inte till barnens utveckling och stämmer 
inte överens med verkligheten enligt västvärldens uppfattning.74  

3.2 Ojämlikhet mellan fattiga och rika sett ur ett turismperspektiv 
 
I en deklaration från år 1980 hävdar World Tourism Organization att turism kan fungera som 
en lösning på att minska ojämlikheterna i världen. De menar att ett lands etablering av turism 
kan leda till utveckling av såväl ekonomi som politik. Det i sin tur skulle leda till att både den 
ekonomiska och politiska makten skulle fördelas även till utvecklingsländer. Anledningen till 
att många utvecklingsländer satsar just på turismbranschen är dels på grund av att de har ett 
begränsat utbud av naturresurser vilket innebär att det är svårt att försörja sig på andra 
industrier. De resurser utvecklingsländer har är att de kan erbjuda människor sommarklimat 
under den tid av året då exempelvis Europa har vinterklimat. Ytterligare orsaker till varför 
utvecklingsländer satsar på turism är för att industrin vanligen kan locka utländska företag att 
etablera sig på destinationen, vilket i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen. Dessutom kan 
länder genom att utveckla turism generera utländsk valuta till landet genom de turister som 
reser dit. Till skillnad från många andra branscher är turismbranschen förhållandevis fri då 
den inte innefattar barriärer såsom tullavgift. Dessutom går det inte att reglera ett lands export 
av turism genom att sätta restriktioner för hur många människor som reser på semester 
utomlands, hur ofta de gör det och hur mycket pengar de spenderar på sin semester.75  

                                                 
71 Hettne, B (1989:32) 
72 Aragão – Lagergren, A (2000:198) 
73 Jalakas, I (1995:33) 
74 Winsvold, A (2004:61) 
75 Sharpley, R (2002:12-19) 
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Beroendeteoretiker ifrågasätter dock huruvida de positiva effekter som turism leder till 
verkligen övervinner de negativa effekterna samt om turismen verkligen medför utveckling.76 
Turismdestinationer i utvecklingsländer är oftast beroende av västerländska företag eftersom 
det oftast är de som utvecklar turisminfrastrukturen på destinationen samt lockar turisterna dit. 
Därutöver är vanligen de flygbolag och hotellkedjor som turisterna nyttjar i västerländsk 
ägo.77 Beroendeteoretikerna menar dessutom att turismbranschen i utvecklingsländer består 
av stora ekonomiska läckage, då en stor del av inkomsten inte stannar på destinationen. De 
flesta chefposterna tillfaller nämligen utländska arbetare. En ytterligare källa till ekonomiskt 
läckage är att destinationerna måste importera en betydande mängd varor från utvecklade 
länder för att tillgodose turisternas önskemål.78 Utvecklingsländerna är dessutom beroende av 
utländsk export i och med att de blir beroende av att utländska turister kommer till landet.79 
Därutöver är turism generellt sett är en högst ostabil bransch. Exempelvis växlar vanligen en 
destinations popularitet fort. Det innebär att turismen kan blomstra på destinationen under en 
kort tid, tills någon annan destination blir turisternas förstahandsval. Vidare är de flesta 
destinationer säsongsberoende vilket leder till arbetsbrist och därmed avsaknad av inkomst 
under lågsäsongen.80 Som tidigare nämnts kan turism leda till positiva effekter som 
exempelvis utveckling av infrastruktur såsom vägar, elektricitet och avloppssystem. Sådana 
bekvämligheter har dock vanligen utvecklats för att tillgodose turisternas och den lokala 
elitens behov, och är inte tillgängliga för den vanliga lokalbefolkningen.81 
 
Trots att turism tidigare sågs som ett sätt att minska klyftorna mellan fattiga och rika82 har den 
som sagt, snarare tagit form av motsatsen. Skillnaderna människor mellan blir nämligen mer 
påtagliga genom att de rika människorna från utvecklade länder kommer till 
utvecklingsländerna. O’Connell Davidson (2004) menar att även turister som i sina hemländer 
är en del av arbetarklassen är betydligt överlägsna lokalbefolkningen på turismdestinationen. 
Arbetarklassturisterna spenderar vanligen mer pengar på sin resa till exempelvis Thailand än 
vad en thailändare som arbetar inom turismbranschen tjänar på ett år. Arbetarklassturisterna 
utnyttjar vanligen den maktsituation de försatts i då de för en gångs skull är den som är 
överlägsen. Det kan yttra sig i allt från att de inleder en semesterromans till att de våldtar unga 
flickor. Problemet med sexturism är emellertid mer komplicerat än enbart en fråga om 
klasskillnader. O’Connell Davidson menar att en västerländsk turist av mellanklass som 
utnyttjar fattiga underåriga då denne är på semester i ett utvecklingsland vanligen inte skulle 
utföra samma handling i sitt hemland.83 Vad som gör problemet ännu mer komplext är att i till 
exempel Asien negligerar många länders regeringar sexturismindustrin, trots att den många 
gånger involverar barn. Anledningen är att sexturismindustrin utgör en stor del av ländernas 
inkomst av utländsk valuta.84 
 
Förutom att de arbetande barnen inom sexturismindustrin måste stå ut med sexuella 
övergrepp, löper de även en stor risk att bli smittade av Humant Immunbrist Virus (HIV).85 
HIV är en världsomfattande epidemi som påträffas i tredje världen men även i somliga 
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77 Telfer, D J (2002:55) 
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81 O’Connell Davidson, J (2004:39) 
82 Sharpley, R (2002:13) 
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84 Hashimoto, A (2002:224) 
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industriländer. Sjukdomen kan överföras vid samlag, från kvinna till barn, samt via blod.86 I 
Thailand bär var fjärde prostituerad på HIV. Förutom att fattigdom är en av de bidragande 
orsakerna till varför barn utsätts för sexuella övergrepp, bidrar den även till svårigheter att 
förmedla information om HIV till lokalbefolkningen i framförallt norra Thailand. 
Anledningen är dels att de avlägsna byarna i landet är svårtåtkomliga i brist på bilvägar. 
Dessutom gör underskott av skolor och hälsocentraler det problematiskt att förmedla 
information om HIV.87  
 
För att förhindra ovanstående konsekvenser som beroendeteorin direkt eller indirekt medfört 
krävs det att åtgärder vidtas. Förslagsvis behöver lagar som förbjuder barnarbete stiftas och 
efterföljas. 
 

                                                 
86 http://www.smittskyddsinstitutet.se 2008-05-05 
87 Jalakas, I (1995:51) 



Barnsexturism - en konsekvens av ojämlika förhållanden i världen 
 

- 16 -  

4. LAGAR OCH POLICYARBETE FÖR ATT TILLGODOSE BARNS 
RÄTTIGHETER 
 
I uppsatsens fjärde kapitel beskrivs de folkrättsligt bindande överenskommelserna och de 
juridiskt bindande lagarna som fungerar som en utgångsmall i arbetet för att motverka 
ojämlikheten mellan utvecklade och underutvecklade länder, med fokus på barnsexturism. 
Vidare framställs hur utgångsmallarna kan användas i företags arbete med socialt 
ansvartagande, genom deras arbete med Corporate Social Responsibility (CSR). 
 
 
Barnarbetare är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Eftersom barnen är minderåriga är de 
själva för unga för att stå upp för sina rättigheter genom att skapa fackföreningar. De 
fackföreningar som finns kan inte heller hjälpa dem med anledning av att de är barn och de 
utifrån arbetslagstiftning inte får arbeta.88 För att kunna minska ojämlikheten i världen 
gällande barns rättigheter är det extra viktigt att de lagar som finns angående rättigheterna 
efterföljs och att barnen kan skyddas utifrån dem. För att ytterligare skydda barnen är det 
positivt om företag involverar barns rättigheter i deras arbete med socialt ansvarstagande. 

4.1 Folkrättsligt bindande överenskommelser gällande barnsexturism 
 
The International Labour Organisation (ILO) bildades år 1919 med tron att fred enbart kan 
bibehållas under förutsättning att arbetande människor behandlas väl. Sedan år 1946 utgör 
ILO ett av FN:s organ.89 ILO arbetar för att minska arbetslöshet och skapa en mer hållbar 
arbetsmiljö genom bättre arbetsvillkor samt rättigheten till fackliga organisationer. De vill 
därigenom försöka minska världens fattigdom och stimulera en social rättvisa. Samtliga 
länder som är medlemmar i ILO har genom sitt medlemskap i organisationen gjort sig 
skyldiga till att efterleva de grundläggande konventioner på vilka ILO:s arbete baseras. En av 
de grundläggande konventionerna syftar till att avskaffa barnarbete.90 Två av ILO:s 
konventioner rör specifikt barn. Det är konvention nummer 138 vilken gäller minimiålder och 
konvention nummer 182 som innefattar de värsta formerna av barnarbete. Konvention 
nummer 138 innebär att barn får börja arbeta först när de avslutat obligatorisk skolgång. 
Konvention nummer 182 deklarerar att alla personer under 18 år är barn.91 Vidare innebär den 
att alla barn enligt ovannämnda definition inte får involveras i ”tvångsarbete, prostitution, 
kriminella aktiviteter eller arbete som kan vara skadligt för barnens hälsa”.92 
 
År 1923 deklarerade Rädda Barnen fem grundläggande utgångspunkter gällande barns 
rättigheter vilka organisationens grundare, Eglantyne Jebb, framtagit. Året därpå antog även 
dåvarande FN, Nationernas Förbund, Jebbs utgångspunkter genom att anta den så kallade 
Genèvedeklarationen. År 1946 bildades UNICEF, då med anledning att hjälpa alla de barn 
som påverkats negativt av Andra Världskriget.93 UNICEF är ett FN-organ som arbetar för att 
påverka, stimulera och implementera arbetet för barns rättigheter utifrån Barnkonventionen.94 
Barnkonventionen baseras bland annat på Genèvedeklarationen och FN:s deklaration om de 
                                                 
88 Aragão – Lagergren, A (2000:198-199) 
89 http://www.ilo.org  2008-04-23  
90 http://www.manskligarattigheter.gov.se  2008-04-23 
91 Fagerfjäll, R et al (2001:80-81) 
92 Fagerfjäll, R et al (2001:73) 
93 http://www.unicef.se 2008-04-23 
94 http://www.unicef.se 2008-04-24 
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mänskliga rättigheterna. Konventionen etablerades år 199095 och som nämnts i uppsatsens 
inledande kapitel, 1 Inledning, är Barnkonventionen enbart en folkrättsligt bindande 
överenskommelse. Det innebär att även om ett land inte efterlever konventionens krav har det 
inte gjort sig skyldigt för lagbrott. Brottet kan därför inte tas upp i domstol.96 
Barnkonventionen består av 54 artiklar varav två av dem främst berör barnsexturism, artikel 
32 gällande barnarbete och artikel 34 vilken berör sexuellt utnyttjande. Artikel 32 innebär att 
konventionsstaterna ska skydda barn från att utföra arbete som på något sätt kan verka 
skadligt eller hämmande för barnets utbildning, hälsa eller utveckling. Enligt artikel 34 ska 
konventionsstaterna skydda barn mot ”alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella 
övergrepp”.97  
 
Enligt barnkonventionens fjärde artikel ska konventionsstaterna tillämpa artiklarna till 
nationell lagstiftning för att kunna tillgodose barns rättigheter.98 UNICEF Sverige menar att 
barns rättigheter skulle stärkas om barnkonventionen skulle bli en del av svensk lagstiftning. 
Därigenom skulle högre krav ställas på myndigheter för att artiklarna ska tillämpas i 
praktiken. Skulle konventionen fungera som en juridiskt bindande lag skulle barns rättigheter 
kunna tillgodoses i högre grad vid exempelvis rättegångar. Det beror på att barnkonventionen 
mer specifikt berör barns rättigheter i jämförelse med den idag befintliga svenska 
lagstiftningen.99  

4.2 Svenska juridiskt bindande lagar gällande barnsexturism 
 
Sedan år 1962 har den extraterritoriella lagen funnits i Sveriges rikes lag.100 Lagstiftningen 
nämns i brottsbalkens andra kapitel vilket angår tillämpning av svensk lag. Enligt kapitlets 
andra paragraf ska brott som har utförts på en annan plats än Sverige ändå dömas efter svensk 
lagstiftning samt vid en svensk domstol förutsatt att det utförts enligt följande: 
 

1. ”av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige, 
2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk 
medborgare eller tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller 
norsk medborgare och finns här, eller 
3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan 
följa fängelse i mer än sex månader.”101 
 

Paragrafen gällde tidigare inte om den nationella lagstiftning i det land där brottet begåtts, inte 
avser att handlingen är ett brott. Därutöver var det inte tillåtet att utifrån svensk lagstiftning 
utlåta straff som var hårdare än det strängaste straff som lagen på brottsplatsen tillät. År 2005 
infördes dock undantag för de två ovannämnda avvikelserna för de brott eller försök till brott 
som nämns nedan i avsnittet gällande sexualbrottslagen. Undantaget gäller om brottet eller 
försöket till det utförts mot en person som vid brottstillfället var under 18 år.102 Därmed kan 
en barnsexturist som är svensk medborgare, enligt vad som nämns i brottsbalkens kapitel två, 
paragraf två, dömas för sin handling. Det kan som sagt ske även om landet där brottet begåtts 

                                                 
95 http://www.unicef.se 2008-04-23 
96 http://www.bo.se 2008-04-24 
97 http://www.unicef.se/barnkonventionen/barnkonventionen-hela-texten 2008-04-24 
98 http://www.unicef.se 2008-04-24 
99 http://www.unicef.se 2008-05-01 
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101 Gregow, T (2006:858) 
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i inte har liknande lagstiftning. I och med den nya lagstiftningen ökar möjligheten att fler 
svenska barnsexturister kan dömas för sina brott. 
 
Brottsbalkens sjätte kapitel gäller lagar mot sexualbrott.103 Som nämnts i ovanstående avsnitt 
infördes år 2005 undantagstillstånd i den extraterritoriella lagstiftningen gällande sexualbrott 
som begåtts mot barn. Undantaget gäller åtta av kapitlets totalt 15 paragrafer: paragraf ett - 
sex, paragraf åtta tredje stycket samt paragraf tolv.104 Paragraf ett och två innebär att den som 
på något sätt tvingar en annan människa till samlag eller liknande sexuell handling ska dömas 
till fängelsestraff för våldtäkt alternativt sexuellt tvång. Samma straff gäller den som 
genomför sexualbrott mot en person som vid tillfället av någon anledning befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd.105 Enligt den tredje paragrafen ska även människor som drar nytta av 
offrets beroendeposition för att tvinga denne till sexuella handlingar dömas för brott. Paragraf 
fyra - sex behandlar samtliga sexualbrott mot barn under femton år men de gäller olika grader 
av domar, som fastställs utifrån brottets natur. Paragraf åtta, tredje stycket berör grovt 
utnyttjande av barn under 15 år genom att barnet är delaktig i sexuell posering. När en dom 
ska fastställas utifrån paragraf åtta tas särskild hänsyn till om brottet varit en del av en 
omfattande verksamhet vilken lett till vinning för förövarna. Hänsyn ska även tas till om 
offret utnyttjats på ett särskilt skoningslöst sätt.106 Barnsexturism är därmed ett brott eftersom 
det enligt lagen inte är tillåtet att ha sex med ett barn under 15 år. Särskilt inte om 
handlingarna utförs enligt de omständigheter som nämns i paragraf fyra - sex. Den sista 
paragrafen som berörs av undantagstillståndet i den extraterritoriella lagen gäller personer 
som tjänar pengar på en människa som betalats för att utföra sexuella handlingar. Extra 
hänsyn ska tas enligt samma avsikter som i paragraf åtta.107 Efter ändringen i den 
extraterritoriella lagstiftningen kan alltså även hallickar bli dömda enligt svensk lag, förutsatt 
att personen i fråga kan identifieras enligt kriterierna i brottsbalkens andra kapitel, paragraf 
två.  
 
Enligt Aragão – Lagergren (2000) är dock såväl internationell som nationell lagstiftning 
gällande barnarbete otillräcklig. Det finns nämligen så mycket som två hundra miljoner 
arbetande barn i världen,108 varav tre miljoner arbetar inom sexturismindustrin.109 Det krävs 
därmed vidare åtgärder för att motverka barnarbete inom sexturismindustrin. 

4.3 Företags sociala ansvarstagande 
 
Turismföretagen spelar, som nämnts i 3.2 Ojämlikhet mellan fattiga och rika sett ur ett 
turismperspektiv, vanligen en komplex roll på en turismdestination. Deras verksamhet kan 
leda till såväl positiva som negativa effekter.110 Med anledning av att det delvis är 
researrangörer som orsakar de negativa konsekvenser som turism leder till, anses de vara 
skyldiga att vidta åtgärder för att försöka motverka sådana konsekvenser.111 Turismföretag är 
dock inte skyldiga enligt lag att ta ansvar för de negativa konsekvenser de och deras resenärer 
orsakar lokalbefolkningen på turismdestinationer. Paketreselagen, den lag som specifikt angår 
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researrangörer och resebyråer, berör nämligen enbart de två parterna samt resenären.112 
Henderson (2006) menar att turismföretag ändå förväntas att ta ansvar. Anledningen är att 
eftersom turismdestinationer utgör en del av turismprodukten, påverkar turismföretag i hög 
grad det lokala samhället och dess invånare.113 Ett ytterligare motiv till företags arbete med 
socialt ansvartagande är konkurrenskraftighet. Resenärer väljer numera att köpa sin resa av en 
researrangör på grund av researrangörens moraliska värderingar, snarare än priset på resan.114 
Med anledning av bland annat ovanstående anledningar arbetar numera många turismföretag 
med CSR.115  
 
Varje turismföretag måste anpassa sitt CSR-arbete utifrån den befintliga situationen på de 
olika turismdestinationerna. Det finns dock ett antal generella kriterier som kan användas när 
turismföretag ska förverkliga sitt sociala ansvarstagande. Först och främst måste företaget 
sätta upp ett antal relevanta mål vilka de avser att uppfylla. Nästa steg innebär att företaget 
utformar en policy för hur dess verksamhet ska utföras utan att leda till negativa 
konsekvenser.116 Vid utformningen av policyn ska företaget följa den lagstiftning och de 
övriga krav som finns gällande ansvarsområdet.117 Företags sociala ansvar för barn 
rekommenderas att utgå från FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner gällande barns 
rättigheter.118 Som beskrivits under 4.1 Folkrättsligt bindande överenskommelser gällande 
barnsexturism är ingen av ovanstående konventioner juridiskt bindande. Turismföretag har 
därmed ingen skyldighet att arbeta för att tillgodose dem. Enligt Fagerfjäll et al (2001) har det 
dock förekommit fall där företag som inte har respekterat rättigheterna blivit starkt kritiserade 
av allmänheten. Det har lett till att många företag numera har uppförandekoder vilka 
innefattar de mänskliga rättigheterna.119  
 
Företagets policy gällande det valda ansvarstagandeområdet ska förmedlas till såväl personal 
som kunder.120 Företagsledningen ska då beskriva varför företaget valt att involvera sig i det 
specifika ansvarstagandeområdet. Därutöver ska företagsledningen förklara företagets policy 
gällande ansvarsområdet, vilka mål de satt och hur personalen kan agera för att de ska kunna 
uppnås. Anledningen till varför det är viktigt att involvera personalen är att det är genom 
deras handlingar som arbetet med socialt ansvartagande kan förverkligas i praktiken. Genom 
att involvera och informera personalen ökar chansen att deras förståelse och motivation för 
arbetet med socialt ansvarstagande tilltar. Eftersom CSR till viss del fungerar som ett 
konkurrensmedel ska det även kommuniceras till företagets kunder. Det kan exempelvis ske 
genom företagets hemsida, reklamkampanjer och årlig rapportering om företagets arbete med 
CSR. Även i den externa kommunikationen ska företaget beskriva motiv till ansvarstagandet 
samt på vilket sätt det arbetar med CSR. Företagsledningen bör även informera deras 
leverantörer så att de är införstådda med vad företaget kräver av dem gällande CSR-arbetet.121  
 
En av de viktigaste delarna av CSR-arbetet är att regelbundet undersöka att de lagar på vilka 
arbetet grundas samt att företagets policy gällande det sociala ansvarstagandeområdet 
efterföljs. Det undersöks lämpligen genom direkta observationer på de delar av företaget där 
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arbetet med socialt ansvarstagande utförs i praktiken. Om oegentligheter upptäcks måste 
företaget dels undersöka varför det uppstod för att undvika att avvikelsen upprepas. Dessutom 
måste företaget utarbeta en plan för att åtgärda avvikelsen.122 
 
Enligt Fagerfjäll et al är företags sociala ansvarstagande gällande mänskliga rättigheter 
positivt för såväl företag som samhället. Till exempel minskar det risken för negativ publicitet 
för företaget vilket i sin tur kan förbättra företagets rykte och varumärke. Dessutom kan 
företag som tar socialt ansvar influera andra företag att göra detsamma.123 Ju fler företag som 
tillämpar socialt ansvarstagande desto mer ökar möjligheten att samhällen med en låg grad av 
efterföljelse av mänskliga rättigheter påverkas att förändra situationen till det bättre. 
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5. ECPAT SVERIGE OCH SVENSKA RESEBRANSCHENS ARBETE 
FÖR ATT MOTVERKA OJÄMLIKHETER I VÄRLDEN  
 
I det här kapitlet kommer uppsatsens empiriska material att redovisas. Kapitlet inleds med en 
diskussion gällande ansvarstagande i arbetet för att motverka barnsexturism. Därefter följer 
två huvuddelar varav den första behandlar Fritidsresor och Apollos arbete för att motverka 
barnsexturism. Den andra delen berör resebyråers arbete för att förhindra problemet. De två 
delarna involverar även företagens samarbete med ECPAT Sverige. 
 
 
År 1996 hölls en världskongress mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm. 
ECPAT var initiativtagare och den svenska regeringen värd. Under kongressen deltog 112 
regeringar, omkring 100 frivilligorganisationer och ett antal FN-organ.124 Som ett resultat av 
kongressen valde 122 regeringar från olika delar av världen att ”ingå i ett globalt partnerskap 
mot kommersiell sexuell exploatering av barn”.125 Dessutom skulle regeringarna utforma en 
nationell handlingsplan gällande problemet.126  
 
ECPAT Sverige menar att just regeringen har ett tungt ansvar när det gäller att förhindra 
kommersiell sexuell exploatering av barn.127 De vill att regeringen ska sätta hög prioritet på 
arbetet för att motverka barnsexturism. Vidare vill ECPAT Sverige att regeringen skapar en 
referensgrupp kring problemet.128 Socialdepartementet utarbetade år 2007 en uppdaterad 
version av regeringens nationella handlingsplan mot sexuell exploatering av barn. I 
handlingsplanen presenteras regeringens mål och planens syfte samt genomförda och 
pågående återgärder mot sexuell exploatering av barn. Regeringens mål innebär bland annat 
att inget barn i något land ska utsättas för sexuella övergrepp av svenska medborgare. Ett 
ytterligare mål är att Sverige ska samarbeta internationellt i frågan och stödja de barn som har 
utsatts för sexuellt utnyttjande.129  
 
Även researrangörer och resebyråer har ett ansvar i frågan. Helena Klingvall, som är ansvarig 
för ECPAT Sveriges samarbete med resebranschen, menar att resebranschen måste se 
problemet med barnsexturism i ett större perspektiv. Somliga företag vill enbart stödja arbetet 
genom att publicera ECPAT:s logotyp på sin hemsida eller skänka pengar till ett barnhem. 
Det är dock inte på det sättet som ECPAT Sverige arbetar. Klingvall menar att arbetet måste 
ske i förebyggande syfte, för att skapa en mer stabil livssituation för människorna på 
turismdestinationerna.130 Det finns dock många inom resebranschen som känner sig 
obekväma med att informera kunden om det negativa problem som barnsexturism är, 
samtidigt som de ska sälja en resa, något som vanligen ses som en positiv upplevelse.131 Lin 
Wessblad, Fritidsresors Product Manager i Sydostasien, menar dock att Fritidsresors resenärer 
generellt sett anser att det är bra att de blir informerade om barnsexturism. Dessutom är 

                                                 
124 www.ecpat.se (2008-05-13) 
125 http://www.ecpat.net/EI/PDF/CST/CST_FAQ_ENG.pdf 2008-03-12 
126 http://www.ecpat.net 2008-03-12 
127 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-14 
128 ECPAT Sverige (odaterad:1): ”Detta vill ECPAT Sverige angående åtgärder mot kommersiell sexuell 
exploatering av barn.”, broschyrmaterial 
129 Socialdepartementet, (2007:1-33) 
130 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-14 
131 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
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många resenärer positiva till Fritidsresors ställningstagande.132 Lotta Sand, ansvarig för 
barnsexturismfrågor på Apollo, berättar att antalet frågor om barnsexturism från Apollos 
resenärer har ökat under det senaste året. Hon menar att ökningen troligen beror på en ökad 
medial uppmärksamhet samt med anledning av den kommande Världskongressen mot 
kommersiell sexuell exploatering av barn. Barnsexturism har dessutom blivit mer 
uppmärksammat av Europeiska Unionen med anledning av människohandelns snabba 
ökning.133  
 
Vem bär egentligen ansvaret för att motverka barnsexturism? Sand menar att många parter 
delar ansvaret för att kunna motverka barnsexturism. Vidare nämner hon att alla verksamheter 
som direkt eller indirekt kan möjliggöra barnsexturism, bör göra sitt yttersta för att försöka 
förhindra problemet. Resebranschen spelar emellertid en stor roll då de kan informera och 
utbilda resenärer kring problemet. Det som väger tyngst är dock att det existerar en 
lagstiftning gällande problemet samt att den efterföljs.134  

5.1 Fritidsresor och Apollos arbete för att motverka barnsexturism 
 
År 1998, två år efter Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering, startade arbetet 
med Uppförandekoden.135 Arbetet med Uppförandekoden utgår ifrån FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter samt FN:s Barnkonvention.136 ECPAT Sverige, som var initiativtagare 
till Uppförandekoden, utarbetade den tillsammans med World Tourism Organization, United 
Federation of Travel Agent’ s Association samt den svenska resebranschen.137 Fritidsresor var 
den första charterresearrangören som anslöt sig till samarbetet. Året därpå införde Fritidsresor 
Uppförandekoden i Thailand, Brasilien, Indien och på Dominikanska Republiken.138  
 
Enligt ECPAT Sverige gör företaget ett aktivt ställningstagande genom att anta 
Uppförandekoden.139 De företag som väljer att inte anta den blir ofta ifrågasatta och 
kritiserade. År 2000 valde Apollo tillsammans med många andra företag inom 
turismbranschen att skriva under Uppförandekoden. Anledningen till att många skrev under 
just då var för att Uppförandekoden hade blivit väletablerad och arbetet med den började få 
verkan. Sand menar att det därför var ett naturligt steg att ta inom branschen. Året efter att 
Apollo antagit Uppförandekoden blev de uppköpta av The Kuoni Travel Group. Apollos 
arbete för att följa Uppförandekoden har inte förändrats avsevärt sedan de blivit en del av 
Kuonikoncernen. Däremot har Apollo påverkat moderföretaget att anta Uppförandekoden.140  

5.1.1 Implementering och efterlevnad 
 
Som nämnts ovan har såväl Fritidsresor som Apollo och The Kuoni Travel Group antagit 
ECPAT Sveriges Uppförandekod för researrangörer mot barnsexhandel.141 Genom att ansluta 
sig till den måste företagen efterfölja nedanstående kriterier: 

                                                 
132 Intervju Lin Wessblad, 2008-04-29 
133 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 http://www.fritidsresor.se 2008-05-08 
137 Socialdepartementet, (2007:22) 
138 Intervju Lin Wessblad, 2008-04-29  
139 ECPAT Sverige (odaterad:2): ”Resandets baksida”, broschyrmaterial 
140 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
141 Intervju Lin Wessblad, 2008-04-29 och intervju Lotta Sand, 2008-14-17 
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1. ”Att upprätta en etisk företagspolicy mot kommersiell sexuell exploatering av 
barn. 

2. Att utbilda samtliga personal, i såväl hemlandet som på resmålen. 
3. Att lägga till en klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga 

leverantörskontrakt. 
4. Att informera resenärer via katalog, broschyr, inflightspot, biljettomslag, hemsida, 

välkomstmöte vid ankomst till destinationen etc.  
5. Att informera lokala "nyckelaktörer" på resmålen.  
6. Att årligen rapportera till det internationella Sekretariatet för 

Uppförandekoden.”142 
 
Förutom kriterium nummer sex, vilken The Kouni Travel Group ansvarar för, hanterar Apollo 
själva arbetet för att implementera och efterleva kriterierna. De har upplevt vissa problem 
med kriterium nummer tre, gällande underleverantörer. Apollo har avtal med sina hotell 
gällande att barnsexturism inte får förekomma på deras rum. Det kan ändå ske på andra delar 
av hotellet som är kontrakterade av andra researrangörer som inte har antagit 
Uppförandekoden. Enligt Sand har sådana händelser inträffat. Apollo har då anmält händelsen 
och sagt upp kontraktet med hotellet.143 Sand berättar att det här är ett vanligt problem för alla 
researrangörer som inte har ett hotells samtliga rum kontrakterade.144 Därför vore det önskvärt 
att hotellet själv ansluter sig till Uppförandekoden så att alla rummen är säkrade. I vissa fall 
förekommer dock barnsexturism på hotell även om hotellet själv har antagit 
Uppförandekoden. I sådana fall kan det bero på att någon ur hotellets personal blivit mutad.145 
 
Arbetet mot barnsexturism diskuteras även vid utveckling av nya destinationer. Sand menar 
att det är ytterst svårt att besluta huruvida en destination ska utvecklas på en plats som är känd 
för barnsexturism. I exempelvis Thailand har turismen medfört positiva effekter för såväl 
landet som dess invånare. I och med att många thailändare har fått arbete inom 
turismindustrin har de fått en inkomstkälla och behöver därför inte sälja sina barn. Om 
researrangörer däremot inte etablerar sig på en destination kan lokalbefolkningen inte heller 
försörja sig på deras turism. Många människor väljer därför att försörja sig på den befintliga 
turismen vilket bland annat kan innefatta barnsexturism. Sand menar därför att det är ytterst 
viktigt att frågan diskuteras fortlöpande med myndigheterna.146 Även på Fritidsresor är just 
den här frågan viktig. Under det seminarium som uppsatsens författare deltog vid (se 2.2.2 
Observation) inleddes en dialog mellan Mam och Wessblad gällande den här 
problematiken.147 Innan Fritidsresor introducerar Kambodja som ny destination säsongen 
2008 - 2009 kommer ett möte hållas med Mam. Wessblad hoppas på att kunna inleda ett 
lokalt samarbete mellan de olika parterna.148  
 
Arbetet för att försöka motverka barnsexturism är något som både Apollo och Fritidsresor 
informerar och utbildar sin personal om.149 På Apollo utbildas samtliga anställda, från 
kontorspersonalen till reseledarna. Under reseledareutbildningen ägnas en obligatorisk dag åt 
att diskutera frågor gällande barnsexturism. Exempelvis informeras personalen om hur de ska 
agera om de själva eller någon av resenärerna bevittnat misstänkt eller konstaterad 
                                                 
142 http://www.ecpat.se/pages.asp?r_id=330 2008-05-08 
143 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
144 Intervju Lotta Sand, 2008-05-15 
145 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
146 Ibid. 
147 Observation seminarium, 2008-04-17 
148 Intervju Lin Wessblad, 2008-04-29 
149 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 och intervju Lin Wessblad, 2008-04-29 
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barnsexturism.150 Även på Fritidsresor informeras reseledarna om hur de ska agera i en enligt 
ovan beskriven situation. Först ska destinationschefen meddelas och denne i sin tur kontaktar 
huvudkontorets beredskapsorganisation vilka meddelar Rikskriminalpolisen i Stockholm. 
Rikskriminalpolisen agerar sedan antingen genom att ge råd för hur Fritidsresor omedelbart 
kan verka alternativt att de själva tar över arbetet helt. Skulle barnsexturism misstänkas eller 
konstateras på ett av Fritidsresors hotell ska destinationschefen även kontakta hotellet som då 
får agera. Följande information kan även Fritidsresors resenärer ta del av eftersom checklistan 
finns publicerad på deras hemsida.151 Både Fritidsresor och Apollo informerar sina resenärer 
om arbetet mot barnsexturism via bland annat sina hemsidor, resebroschyrer samt under 
flygresan till destinationen.152  
 
Det viktigaste inom CSR-arbetet gällande barnsexturism är just att skapa en medvetenhet hos 
resenärerna. Eftersom barnsexturism är olagligt är det inte något som sker öppet. Om det ändå 
upptäcks är det ytterst ovanligt att reseledarna bevittnar barnsexturism, utan det är vanligen 
andra resenärer som blir vittnen.153 Således är det även de som har möjlighet att anmäla 
barnsexturisterna. Sand säger att det dessutom finns en möjlighet att de så kallade 
tillfällighetsförövarna avstår från att köpa sex av ett barn om de i förväg blivit informerade 
om att det faktiskt är straffbart.154 Det är även något som Utrikesdepartementet har anammat 
genom att på sin hemsida informera om att en person som har sex med ett barn kan bli 
straffad enligt såväl svensk som utländsk lagstiftning. Utrikesdepartementet vänder sig då 
direkt till den potentielle tillfällighetsförövaren och uppmanar denne att avstå från sexuell 
kontakt med ett barn eller någon vars ålder kan vara svår att fastställa.155 Just svårigheten att 
kunna fastställa en persons ålder är en anledning till varför många människor avstår från att 
göra en anmälan.156 För att fler människor ska anmäla misstänkta barnsexturister måste det 
vara lätt att göra en anmälan.157 Sedan år 2005 kan människor anmäla misstänkta 
barnsexturister på ECPAT Sveriges Hotline. När människor gör en sådan anmälan fyller de i 
ett formulär på ECPAT Sverige Hotlines hemsida. De kan då välja om de vill vara anonyma 
eller om de vill lämna sina kontaktuppgifter så att Rikspoliskriminal ska kunna kontakta dem 
för vidare information.158  

5.1.2 Uppföljning 
 
Det internationella sekretariatet för Uppförandekoden är de som bär ansvaret för att 
kontrollera att turismföretagen verkligen uppfyller de kriterier som Uppförandekoden innebär. 
Sekretariatet hinner dock inte i nuläget kontrollera samtliga anslutna företag. Anledningen är 
dels att antalet anslutna företag har vuxit kraftigt under kort tid samt att sekretariatet inte har 
tillräckligt mycket personal som kan utföra kontrollresor. Det behövs därför större 
ekonomiska resurser för att kunna anställa mer personal. Med anledning av resursbristen på  
sekretariatet gör ECPAT Sverige kontrollresor till olika destinationer, något som sker ungefär 
en gång om året.159 Kontrollen utförs genom intervjuer med researrangörernas personal på 

                                                 
150 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
151 Intervju Lin Wessblad, 2008-04-29 och http://www.fritidsresor.se 2008-05-08 
152 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 och http://www.fritidsresor.se 2008-05-08 
153 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
154 Ibid. 
155 http://www.regeringen.se 2008-04-28 
156 http://www.ecpat.se 2008-05-13 
157 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
158 http://www.ecpathotline.se 2008-05-08 
159 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-14 
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destinationen. Utifrån det utformas en åtgärdsplan på saker som behöver förbättras.160  
 
Efter en kontrollresa som gjordes år 2007 till Thailand konstaterade ECPAT Sverige att 
samtliga undersökta researrangörer, däribland Apollo och Fritidsresor, hade brister i sin 
efterlevnad av Uppförandekoden. Exempelvis uppmärksammades de problem gällande 
kriterium nummer tre, angående underleverantörer, vilka nämnts under 5.1.1 Implementering 
och efterlevnad. Vidare ansågs att det informationsmaterial som fanns att tillgå resenärerna 
vara bristfälligt, då det bland annat innehöll inaktuell information. I ECPAT Sveriges 
Verksamhetsberättelse från år 2007 framhålls ytterligare kritik mot researrangörernas 
implementering av Uppförandekoden. Bland annat ansåg organisationen att researrangörernas 
ansvariga personal för reseledarutbildningarna inte fått möjlighet att införskaffa uppdaterad 
information angående arbetet med Uppförandekoden. Därutöver menade ECPAT Sverige att 
researrangörerna visat dåligt intresse eftersom efterfrågan av såväl informationsseminarium 
för deras anställda som skriftligt material varit låg. Med anledning av ovanstående kritik 
träffades ECPAT Sverige och de i Uppförandekoden deltagande företagen i slutet av år 2007 
för att diskutera situationen. Diskussionen medförde att samtliga researrangörer höll med om 
kritiken och lovade att utföra åtgärder för att förbättra efterlevnaden av Uppförandekoden.161 
En av de åtgärder Apollo utfört är att försöka åtgärda problemen med Uppförandekodens 
tredje kriterium, gällande underleverantörerna. Apollo har arrangerat workshops med sina 
hotell i exempelvis Bulgarien. De planerar även att genomföra likadana workshops i 
Thailand.162 

5.2 Resebyråers arbete för att motverka barnsexturism  
 

”Jag är en av dom som kan ha skickat barnsexturister ut i världen. Jag vill inget 
hellre än att stoppa dem. Om du ser något misstänksamt på din resa, anmäl det 
direkt till polisen eller ECPAT:s Hotline. Tänk på alternativet om du inte gör 
det.”163 

 
Ovanstående citat yttrades av Leif Lundin, VD för Internetresebyrån Travelpartner. Lundins 
yttrande är en av tre kortfilmer som publicerades på FejmTV under sommaren år 2007, som 
en del av ECPAT Sveriges kampanj ”Jag fegar inte ur”. Syftet med kampanjen var att 
uppmana människor att anmäla barnsexturism. Arbetet grundades på en undersökning av 
svenskars kunskap om barnsexturism. Undersökningen visade bland annat att en av tio 
svenskar som varit på semester utanför Europa hade bevittnat barnsexturism, men nästan 
ingen av dem hade gjort en anmälan. Med anledning av att öka svenskars kunskap om 
barnsexturism samt att uppmana dem att anmäla misstänkta barnsexturister återinleddes 
kampanjen under hösten år 2007. Upphovsmännen till ”Jag fegar inte ur” var ECPAT Sverige 
och branschorganisationen Svenska Resebyråföreningen,164 som i nuläget representerar 85 
procent av Sveriges alla resebyråer.165  

                                                 
160 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
161 http://www.ecpat.se 2008-05-13 
162 Intervju Lotta Sand, 2008-05-15 
163 http://www.fejmtv.se 2008-05-12 
164 http://www.ecpat.se 2008-05-13 
165 http://www.srf-org.se 2008-05-12 
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5.2.1 Implementering och efterlevnad 
 
”Jag fegar inte ur” innebar att omkring 300 resebyråer från hela Sverige, delade ut 
informationsmaterial till sina kunder där de uppmanandes att anmäla misstänkta 
barnsexturister.166 Klingvall säger att deltagandegraden har skiljt sig betydande mellan de 
olika resebyråerna. Somliga resebyråer har fortsatt arbetet med att informera sina kunder även 
efter kampanjen avslutats. Andra resebyråer ställde sig mindre positiva till 
informationsarbetet. Exempelvis berättade Klingvall att det i en tidigare undersökning 
gällande arbetet mot barnsexturism framgått att en resebyrå valt att slänga 
informationsmaterialet med anledning av att det ansågs vara för känsligt.167 Som nämnts 
tidigare är det många inom resebranschen som upplever att det känns olustigt att prata om ett 
allvarligt problem samtidigt som de ska sälja en resa.168 Anledningen är att människor ofta 
lägger mycket tid och pengar på en resa och de vill därmed inte att deras resa ska förknippas 
med negativa inslag. Resebyrån i fråga var en av dem som svarade på den enkät som använts i 
den här uppsatsen. När författarna delade ut enkäterna på resebyrån frågade de personalen om 
de hade något informationsmaterial gällande barnsexturism som de kunde ge kunderna. 
Författarna fick då svaret av en av säljarna att denne inte trodde att det fanns något sådant 
material. Av de andra två resebyråerna var det enbart en som hade informationsmaterial 
synligt i butiken.169 
 
Den enkät som uppsatsens författare utförde på tre resebyråer visade att de 13 respondenterna 
hade dålig vetskap om arbetet för att motverka barnsexturism. Enkätsvaren tyder på dålig 
information och kommunikation inom företagen, något som inte tycks ha någon koppling till 
demografiska faktorer såsom ålder, kön och utbildning. Ett exempel på dålig information och 
kommunikation inom företaget är att en respondent från resebyrå ett svarade nej på frågan om 
resebyrån samarbetade med ECPAT Sverige. Resterande respondenter från företaget hade 
svarat ja på den frågan (se tabellen nedan). Ingen av respondenterna visste om det var 
resebyrån eller ECPAT Sverige som hade inlett samarbetet.170 En av respondenterna berättade 
att beslutet att samarbeta med organisationen hade fattats av huvudkontoret och denne visste 
därför inte vem av parterna som tagit initiativet.171 Trots att enkätens samtliga respondenter 
förutom en svarat att de samarbetar med ECPAT Sverige var det enbart tre av de totalt 13 
deltagande som aktivt informerar kunderna.  En av dem som aktivt informerar kunderna var 
säljchefen på en av resebyråerna. Denne var dock den enda från den resebyrån som aktivt 
informerade kunderna. Vidare var det enbart på en av de deltagande resebyråerna som 
samtliga i personalen fått information om arbetet för att motverka barnsexturism.172  

                                                 
166 http://www.ecpat.se 2008-05-12 
167 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-14 
168 Intervju Lotta Sand, 2008-04-17 
169 Observation resebyrå 2008-04-07, 2008-04-09 
170 Enkätundersökning 2008-04-07 - 2008-04-09 
171 Observation resebyrå 2008-04-07, 2008-04-09 
172 Enkätundersökning 2008-04-07 - 2008-04-09 



Barnsexturism - en konsekvens av ojämlika förhållanden i världen 
 

- 27 -  

Tabell 1 
 
  

Resebyrå ett 
Tre respondenter 

 

 
Resebyrå två 

Fyra respondenter 

 
Resebyrå tre 

Sex respondenter 

 
Respondentens 
position inom 

företaget 
 

 
 

Säljare 
 

 
Sälj/ 

butikschef 
 

 
 

Säljare 

 
Sälj/ 

butikschef 

 
 

Säljare 

 
Sälj/ 

butikschef 

 
Svarsalternativ 

 
Ja 
 

 
Nej 

 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Samarbete med 
ECPAT Sverige 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
3 

 
- 

 
1 

 
- 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Aktiv 

information till 
Kunderna 

 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
2 

 
4 

 
- 

 
- 

 
Tabellen illustrerar hur respondenterna besvarat två av de frågor som ingick i den enkät som delades ut till tre 
resebyråer. Det går att utläsa att resebyråerna inte aktivt arbetar för att motverka barnsexturism, trots deras 
samarbete med ECPAT Sverige. 
 
Källa: Enkätundersökning 2008-04-07 – 2008-04-09 
 
 
Den avslutande frågan i enkäten gällde huruvida resebyråns kunder någon gång ställt frågor 
gällande deras eventuella arbete mot barnsexturism.173 Anledningen till att författarna valde 
att ta med den frågan var för att undersöka huruvida allmänheten blivit mer medveten om 
barnsexturism sedan problemet uppmärksammats mer, bland annat genom ”Jag fegar inte ur”. 
Samtliga respondenter svarade nej på frågan,174 vilket kan tyda på att budskapet inte har nått 
fram. 

5.2.2 Uppföljning och effekter 
 
För att kontrollera resebyråernas arbete för att informera sina kunder om barnsexturism utför 
ECPAT Sverige stickkontroller.175 Enbart en av enkätens totalt 13 respondenter svarade att de 
märkt att ECPAT Sverige kontrollerat resebyråernas arbete.176 Klingvall tror att den låga 
vetskapen gällande deras kontroller beror på att resebyråerna som besvarat enkäten inte är 
någon av de resebyråer där stickkontrollerna har utförts.177  
 
Enligt en enkät som utförts för att undersöka hur de deltagande resebyråerna i ”Jag fegar inte 
ur” uppfattade samarbetet, visade det sig att resebyråerna över lag var positiva till samarbetet. 

                                                 
173 Enkätundersökning 2008-04-07 - 2008-04-09 
174 Ibid. 
175 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-14 
176 Enkätundersökning 2008-04-07 - 2008-04-09 
177 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-30 



Barnsexturism - en konsekvens av ojämlika förhållanden i världen 
 

- 28 -  

Många resebyråer har dessutom kontaktat ECPAT Sverige med anledning av att de vill ha 
mer material att ge till sina kunder. Klingvall berättar att allt fler människor hör av sig till 
organisationen sedan ”Jag fegar inte ur” började. Det är mestadels för att dela med sig om vad 
de har upplevt under sin semester, något som de vanligen inte har anmält. Medvetenheten har 
därför inte ökat antalet anmälda misstänkta barnsexturister på ECPAT Sverige Hotline, något 
som ECPAT Sverige eftersträvar.178 Klingvall ser det som positivt att resebyråerna är 
engagerade i arbetet, men mer kan göras. Det vore till exempel önskvärt om resebyråerna 
kunde bidra till tryckningen av materialet, något som ECPAT själva inte har resurs att utföra i 
den utsträckning som önskas. Resebyråerna har dock inte visat något intresse av att bidra till 
tryckningskostnaderna.179 
 

                                                 
178 Intervju Helena Klingvall, 2008-04-17 
179 Ibid. 
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6. SLUTKOMMENTARER  
 
I följande kapitel sammanställs och analyseras det teoretiska och empiriska material som 
redovisats i uppsatsens tidigare kapitel. Här redovisas även författarnas förslag på hur 
allmänheten i större utsträckning kan involveras i arbetet för att motverka barnsexturism. 
 
 
Barnsexturism kännetecknas av ett ojämlikt beroendeförhållande mellan den utvecklade och 
den underutvecklade delen av världen. Förövarna är nämligen oftast västerländska vuxna män 
som dels utnyttjar den maktposition de har över sina offer men även inadekvata lagar. Offren 
är vanligen barn i utvecklingsländer som har involverats i barnsexturismen med anledning av 
önskan att undslippa fattigdom. För att barnen och utvecklingsländerna ska kunna förhindra 
problemet måste de bryta sin negativa länk till de utvecklade länder, genom att bryta sitt 
beroendeförhållande. Det kan utföras i praktiken genom att det finns fullgod lagstiftning mot 
barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn samt att den efterföljs. Den negativa länken kan 
även brytas genom att efterfrågan stoppas.  
 
Åtskilliga länder har såväl folkrättsligt bindande överenskommelser som juridiskt bindande 
lagar mot både barnarbete och sexuellt utnyttjande av barn. I många utvecklingsländer råder 
det dock korruption vilket leder till att lagarna inte efterföljs. Det vore därför önskvärt att fler 
länder antar en extraterritoriell lagstiftning. Därmed skulle förövarna kunna dömas i sina 
hemländer, trots otillräcklig eller obefintlig lagstiftning i det land där brottet begåtts. Förutom 
inadekvat lagstiftning ignorerar vissa länders regeringar problemet. Anledningen är att 
barnsexturismindustrin utgör en betydande del av många länders inkomster av utländsk 
valuta. Det är dock viktigt att ländernas regeringar involveras i arbetet eftersom de dels kan 
påverka den nationella lagstiftningen men även påverka andra länders regeringar att medverka 
i arbetet. Med anledning av ovanstående problem samt att barnen själva är för unga för att stå 
upp för sina rättigheter, krävs det att vidare åtgärder utförs för att skydda barnen och förhindra 
problemet.  
 
Under de senaste decennierna har därför den globala frivilligorganisationen ECPAT arbetat 
för att försöka engagera såväl regeringar som näringsliv i arbetet för att motverka 
barnsexturism. ECPAT Sverige utarbetade år 1998 Uppförandekoden för researrangörer mot 
barnsexhandel, vilken både Apollo och Fritidsresor har antagit. Organisationen samarbetar 
även med resebyråer genom kampanjen ”Jag fegar inte ur”. Såväl Uppförandekoden som ”Jag 
fegar inte ur” innebär att de involverade företagen ska informera sina resenärer om problemet. 
På så vis blir resenärerna medvetna om vad de kan komma att bevittna på destinationen samt 
hur de ska agera i sådana situationer. Syftet är att få fler människor att anmäla misstänkt 
barnsexturism och därmed motverka efterfrågan. Resebranschens arbete har dock präglats av 
brister i efterlevnaden. Exempelvis visar den enkät som använts i uppsatsen att de undersökta 
resebyråerna inte informerar sina kunder trots att de samarbetar med ECPAT Sverige. Motivet 
är bland annat att kunderna ska slippa få sin positiva upplevelse präglad av den negativa 
information de får vid säljmötet. De resebyråer som inte informerar sina kunder agerar till 
barnsexturisternas fördel. Det vore därför önskvärt att kunderna tolererar informationen med 
anledning av att de kan bidra till att problemet motverkas. För att kunderna ska kunna få 
informationen är det avgörande att barnsexturism inte bara är en fråga för huvudkontoren. 
Arbetet mot barnsexturism måste nå ut till alla led i organisationen så att den personal som 
möter kunderna har tillräcklig kunskap för att kunna informera dem. 
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Resebranschen kan även motarbeta förekomsten av problemet genom att etablera turism på en 
destination i ett underutvecklat land. Som nämnts i uppsatsens femte kapitel måste dock 
researrangörerna se problemet i ett helhetsperspektiv, genom att involvera lokalbefolkningen i 
branschen och därmed öka såväl lokalbefolkningens som landets välstånd. Det kan leda till att 
föräldrar blir mindre angelägna att sälja sina barn till sexindustrin. Resebranschens etablering 
på en destination är dock ingen garanti för att eliminera problemet. Det kan även leda till att 
barnsexturism växer fram. Även om problemet skulle förhindras på en destination, försvinner 
det dock inte helt. På grund av ökade möjligheter resa världen över finns det en risk att 
efterfrågan av barnsexturism följer Franks metropol- satellitmodell som nämnts i 3.1 
Beroendeteorin. Det innebär att förekomsten av problemet inte försvinner utan förflyttas 
enbart till nästa led i kedjan (se modell 1 nedan). Ponera att destination 1 representerar 
Thailand och destination 2 Dominikanska Republiken. Om den thailändska destinationen kan 
bryta beroendeförhållandet till förövarnas efterfrågan, bryts den länken. Förövarna kan dock 
förflytta sig till nästa led i kedjan, Dominikanska Republiken. Det är därför viktigt att 
resebranschen har problematiken i åtanke när de utvecklar en ny destination och redan då 
påbörjat arbetet för att motverka problemet. Det visar dessutom att alla länder är i behov av en 
fungerande lagstiftning och ett väl fungerande arbete för att i förebyggande syfte kunna hindra 
att problemet etableras på destinationen. Genom att ovanstående återgärder införlivas kan 
utvecklingsländernas beroendeförhållandet till de utvecklade länderna och barnsexturisternas 
efterfrågan brytas (se modell 2 nedan). Trots att efterfrågan bryts kommer ovanstående 
exempel, Thailand och Dominikanska Republiken, fortfarande ha problem med fattigdom. 
Skillnaden är dock att lokalbefolkningen inte längre kan försörja sig på barnsexturism utan 
måste finna andra alternativa inkomstkällor. Resebranschen kan stå för de alternativa 
inkomstkällorna genom att erbjuda lokalbefolkningen arbete som i nuläget vanligen tillfaller 
människor från företagens hemländer. Förvisso finns då beroendeförhållandet mellan de 
utvecklade länderna och utvecklingsländerna kvar, dock med färre negativa konsekvenser. 
 

 

Förövarnas 
hemland, 
utvecklat 

land 

Modell 1 

Modell 2 

Modell 1 beskriver hur efterfrågan av barnsexturism förflyttar sig från en destination till en annan 
med anledning av att destinationerna är sammanlänkande. Författarna menar att spridningen av 
barnsexturism kan hindras genom att länkarna mellan destinationerna bryts enligt modell 2. 
 
Källa: Efter Hettne, B (1989:32) 
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Det är ytterst svårt att kunna avgöra vems ansvar det är att minska ojämlikheterna mellan 
världens utvecklade och underutvecklade länder i och med barnsexturism.  Det är ett problem 
som kräver att många parter involveras och tillsammans försöker finna en långsiktig lösning. 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka huruvida företags CSR-arbete kan användas 
som ett verktyg för att motverka skillnader mellan fattiga och rika, genom deras arbete mot 
barnsexturism. Uppsatsen visar att det finns olika återgärder för att minska barnsexturism, 
dessvärre finns brister i efterlevnaden av dem. Exempelvis finns det många företag som utger 
sig för att vara delaktiga i arbetet genom att delta i olika kampanjer och skylta med sitt 
samarbete med ECPAT Sverige. I praktiken görs dock inte mycket konkret och ett fåtal 
organisationer samt företag kan omöjligt utföra allt arbete själva. Därför krävs det att de 
företag som har valt att samarbeta med ECPAT Sverige verkligen tar ansvar och lever upp till 
organisationens krav. Det som är problematiskt är att företagens sociala ansvarstagande enbart 
är en bisyssla och är därmed inte deras primära fokus. Det viktiga är dock inte vem som bär 
skuld och hur mycket varje enskilt företag gör så länge de utför vad de lovat. Genom att 
efterleva sitt ställningstagande visar företagen sina resenärer och konkurrenter samt hallickar, 
förövare, men främst offren att barnsexturism är fel. Därigenom kan företagen influera fler 
företag och människor att ta ställning. Företagen kan tillsammans med frivilligorganisationer, 
privatpersoner och olika länders regeringar vidareutveckla det nu befintliga arbete mot 
barnsexturism. Tillsammans kan de minska barnsexturism och därigenom skydda barn från att 
i nuläget såväl som i framtiden falla offer för barnsexturister. Därmed har de kommit ett steg 
på väg för att förhindra ojämlikhet mellan de utvecklade länderna och utvecklningsländerna. 

6.1 Författarnas förslag på framtida arbete 
 
Som nämnts tidigare är det ytterst viktigt att involvera allmänheten i arbete för att motverka 
barnsexturism. Nedan följer ett antal förslag på hur företagen kan involvera privatpersoner i 
en större utsträckning. Samtliga förslag innebär att allmänheten skänker pengar vilket kan 
finansiera ECPAT Sveriges verksamhet. För att nedanstående förslag ska vara genomförbara 
krävs att samtliga företag inom turismbranschen i Sverige som kan tänkas möjliggöra 
barnsexturism involveras. 
 
Det första förslaget innebär att den summa som kunderna betalar vid bokning av en resa helt 
eller delvis går till arbetet för att motverka barnsexturism. Det andra förslaget är att kunden 
rundar upp priset för sin resa till närmaste hundratal. Om resan exempelvis kostar 3028 kronor 
betalar kunden i så fall 3100 kronor och skänker därmed mellanskillnaden. Ett tredje förslag 
på hur såväl privatpersoner som företag kan skänka pengar och därmed bidra till arbetet, är 
genom att arrangera en TV-gala där de insamlade pengarna tillfaller arbetet mot 
barnsexturism. 
 
Pengarna kan användas till att trycka mer informationsmaterial som resebranschen ger sina 
kunder. Anledningen till valet är att ECPAT Sverige inte har resurser till att trycka materialet 
och resebyråerna är inte villiga att bidra till kostnaden. Pengarna kan även användas till att 
anställa mer personal vid ECPAT Sverige. Det kan leda till en ökad möjlighet att 
organisationen kan informera om barnsexturism vid exempelvis samtliga eftergymnasiala 
turismutbildningar. Därigenom kan en medvetenhet om problemet skapas hos dem som i 
framtiden kommer att arbeta inom turismbranschen. Mer personal kan även leda till att 
resebranschens arbete för att motverka barnsexturism kan kontrolleras i en större utsträckning. 
Ett ytterligare användningsområde är att etablera barnhem som tar hand om såväl nuvarande 
som potentiella offer för barnsexturismen 
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 Det vore dessutom önskvärt att pengarna nyttjas till att informera barnen på destinationer i 
utvecklingsländer. Syftet är att få barnen att förstå att barnsexturism är ett onaturligt beteende 
och enligt såväl folkrättsligt bindande överenskommelser som juridiskt bindande lagar en 
olaglig handling. Det är dock troligen svårt att nå ut till barnen då det oftast är brist på skolor 
på destinationerna i utvecklingsländer. Det vore dock föga troligt att de utsatta barnen går där, 
med anledning av deras arbete. Om barnen kan nås vore det önskvärt att informationen även 
angår HIV.  
 
Författarna önskar att förslagen kan leda till en ökad medvetenhet hos allmänheten. Därmed 
är förhoppningen att fler människor vågar anmäla misstänkta barnsexturister, vilket kan 
minska efterfrågan. Om barnen på destinationer i utvecklingsländer kan nås och informeras 
kan även utbudet bli mindre. 
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Bilaga 1 
 

 

Intervjufrågor Helena Klingvall 
 
Allmänt 
 

1. Vilket arbete gör ECPAT rent konkret för att motverka barnsexturismen? 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Vi har haft svårigheter att hitta några direkta siffror på hur många barn som utsätts för 

sexuella övergrepp utförda av barnsexturister varje år. I en tidningsartikel såg vi 
siffran tre miljoner, stämmer den siffran med informationen ECPAT har? 

 
Uppförandekoden 
 

1. Vi har sett att ECPAT är upphovsmannen till Uppförandekoden men 
granskningsarbetet utförs av det internationella sekretariatet för Uppförandekoden. 
Vad är då ECPAT: s roll i Uppförandekoden 

2. Kontrollerar ECPAT någon gång hur researrangörerna arbetar med uppförandekoden? 
3. Tycker du att Uppförandekoden fungerar det bra?  
4. Verkar det som att researrangörerna lever upp till kriterierna? 
5. Har antalet anmälda misstänkta sexbrottslingar ökat på ECPAT Hotline sedan arbetet 

med Uppförandekoden startade? 
 
Jag fegar inte ur 
 

1. Vi har läst om er kampanj Jag fegar inte ur. Har vi förstått rätt om arbetet började som 
en kampanj där resebyråer informerar resenärer om barnsexturism och att det arbetet 
har fortsatt även efter kampanjen avslutats? 

2. Hur tycker du att samarbetet med resebyråerna har fungerat? 
3. Undersöker ECPAT om resebyråerna verkligen informerar kunderna om 

barnsexturism? I så fall hur går undersökningen till väga? 
4. Har ECPAT märkt någon skillnad i antal anmälda misstänka sexbrottslingar på 

ECPAT Hotline sedan kampanjen började? 
 
Resebranschens arbete mot barnsexturism 
 

1. Vems ansvar anser du att det är att informera turister om barnsexturism? Är det 
resenärens eget ansvar, researrangören, regeringen eller resebyrån? 

2. Vem är det som vanligen tar initiativ i arbetet mot barnsexturism i samarbetet mellan 
Anser du att resebranschen kan/bör göra mer än vad som görs idag? I så fall vad?  

 
ECPAT: s arbete idag och dess framtid 
 

1. Den 13/3-08 stod det i en debattartikel i Göteborgs – Tidningen att ECPAT samt ett 
antal andra organisationer har som mål att öka medvetenheten bland såväl folket som 
resebranschen angående barnsexturism. Hur skulle det målet kunna uppfyllas rent 
konkret? Det stod att ECPAT skulle ”bjuda in till en dialog med branschen”, vad 
innebär det? 

2. Har ECPAT några ytterligare projekt på gång för att motarbeta barnsexturism? 
 



Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor Lotta Sand 
1. Kan du berätta lite kort om din position på företaget och vad dina arbetsuppgifter 

innebär. 
 
Uppförandekoden mot barnsexturism 

1. Apollo har varit medlemmar i Uppförandekoden sedan år 2000, varför valde ni att gå 
med? 

2. Vet ni om era resenärer har blivit mer medvetna om problemet som barnsexturism 
innebär? 

3. Hur verkar kunderna reagera på Apollos medlemskap i Uppförandekoden? Har ni 
exempelvis sett någon förändring i antalet resenärer sedan ni gick med i 
Uppförandekoden? 

4. På vilket sätt informerar Apollo sina kunder om barnsexturism? 
5. På vilket sätt utbildar Apollo sina anställda om barnsexturism? 
6. Kontrollerar ni att hotellen Apollo är anslutna till verkligen följer klausulen gällande 

avståndstagande till barnsexturism? 
 
Apollos arbete mot barnsexturim 

1. Har arbetet för att motverka barnsexturism förändrats sedan Apollo Sverige blev en 
del av Kuonikoncernen år 2001? 

2. I hur stor grad kan Apollo Sverige bestämma vad som görs i arbetet mot 
barnsexturism och hur mycket bestäms av Kuoni? 

3. När Apollo väljer destinationer, tas någon hänsyn till om den är en känd sexturismort? 
4. När Apollo väljer återförsäljare för sina resor, påverkar resebyråernas värderingar 

gällande exempelvis barnsexturism valet? 
5. Kontrollerar Apollo i så fall att resebyrån aktivt informerar sina kunder om 

barnsexturism? I så fall, på vilket sätt? 
6. Anser du att Apollo i dagsläget skulle kunna göra mer för att motverka barnsexturism? 

Varför/varför inte? 
7. Vems ansvar tycker du att det är att motverka barnsexturism? Är det resenärens eget 

ansvar, researrangören, resebyrån, frivilliga organisationer eller regeringen? 
8. Anser du att resebranschen över lag borde göra mer för att motverka barnsexturismen? 

 
Samarbetet med ECPAT 

1. Vem tog initiativet till samarbetet, ni eller ECPAT? 
2. Hur samarbetar Apollo och ECPAT? Hur fungerar samarbetet? 
3. Kontrollerar ECPAT ert arbete för att motverka barnsexturism? 

 



Bilaga 3 
 

 

Frågor till Lin Wessblad – Fritidsresor 
 

1. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
2. Har du som boende i Phuket, någon gång sett misstänkt barnsexturism? I så fall, 

verkar det som att antalet fall har ökat/ minskat under de år som du bott där? 
3. Under seminariet pratade du och Somaly Mam om att ni skulle träffas och diskutera 

vidare hur resebranschen ytterligare kan hjälpa till att stoppa barnsexturism. Vilka är 
dina planer? 

4.  Hur reagerar kunderna generellt sätt när Fritidsresor informerar om barnsexturism? 
5. Vad kan era resenärer göra om de är på semester och ser ett misstänkt fall av 

barnsexturism? 
6. Har du någon gång fått någon anmälan/information av någon resenär angående 

misstänkt barnsexturism? 
7. Vad har Fritidsresors reseledare för ansvar att göra om en resenär berättar om ett 

misstänkt fall av barnsexturism? 
8. Hur fungerar samarbetet mellan Fritidsresor och thailändsk polis? 
9. Hur tycker du att samarbete mellan Fritidsresor och ECPAT Sverige fungerar? 

 



Bilaga 4 
 

 

 
 
 

Resebyråers arbete för att motverka barnsexturism 
 

Tre miljoner barn drabbas årligen av sexuella övergrepp utförda av vuxna på tillfällig vistelse 
i utlandet. Somliga av förövarna är turister. Den här undersökningen kommer vara del av vår 
C-uppsats. Uppsatsen kommer att undersöka samarbetet mellan turismbranschen och Ecpat. 
Eftersom turismbranschen indirekt möjliggör för barnsexturister att resa till destinationer där 
sex kan konsumeras, ämnar vi undersöka vad branschen gör och har för ansvar att motarbeta 
barnsexturister. I enkäten kommer du att få besvara frågor kring din kunskap om ämnet samt 
hur den informationen förmedlas vidare till kunderna.  
 
Vi vore ytterst tacksamma om ni tar er tid att besvara enkäten då den kommer vara till stor 
hjälp för vår uppsats. Eftersom enkäten berör ett känsligt ämne kommer såväl respondenter 
som företag vara anonyma. Det gäller såväl enkäten som analysen av den som kommer att 
presenteras i uppsatsen. 
 
Tack på förhand!  
 
Eva Andersson och Emelie Johansson, Turismprogrammet Högskolan Kalmar 



Bilaga 4 
 

 

Resebyråers arbete för att motverka barnsexturism 
 
 

1. Kön 
 Man  Kvinna 

 
 

2. Ålder 
 20-25  26-35  36-45  >46 

 
 

3. Antal år i branschen 
 0-3   4-7  8-11   >12 

 
 
4. Har du gått någon utbildning inom turism? 

 Ja   Nej 
 
 

5. Vilken position har du inom företaget? 
 Extraarbete säljare   Säljare  Säljchef   Butikschef 

 
 

6. Samarbetar företaget med Ecpat för att motverka barnsexturism? 
 Ja   Nej 

 
 

7. Om företaget samarbetar med Ecpat, vem tog initiativet till samarbete?  
 Företaget  Ecpat  Ingår inte i samarbetet  Vet ej 

 
 

8. Om företaget har ett samarbete med Ecpat, undersöker då Ecpat någon gång hur 
företaget arbetar för att motverka barnsexturism? 

 Ja             Nej, men vi ingår i samarbetet             Nej, vi ingår inte i samarbetet
  

 
9. Har du som säljare fått information om arbetet mot barnsexturism? 

 Ja   Nej 
 
 

10. Försöker ni aktivt informera kunderna angående barnsexturism och vad de kan 
göra för att motverka den? 

 Ja   Nej 
 
 

11. Har det någon gång inträffat att kunden har ställt frågor gällande företagets 
eventuella arbete mot barnsexturism? 

 Ja   Nej



 

 

  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 
  Handelshögskolan BBS, 

vid Högskolan i Kalmar
Besöksadress: Kalmar Nyckel, 

Gröndalsvägen 19
391 82  Kalmar,

Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 
www.bbs.hik.se

 

 


