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Förord 
 

Tiden jag har spenderat tillsammans med min studie har varit en berg- och dalbana 
som jag överlevde utan bestående men för livet. Det har varit en erfarenhet rikare att 
som ensam författare skriva studien och min handledare Tomas Rydberg har varit till 
stor hjälp. 

 

Jag vill även passa på att tack Erik på Campusbiblioteket i Östersund för all hjälp med 
att söka litteratur och vetenskapliga artiklar.  

Jag vill tacka alla Er som fått vid lyssna på mig i både tid och otid om 
barnsexturismens och hur fruktansvärt denna typ av turism är. 

 

Till sist önskar jag att i framtiden har utvecklingen gått framåt och människor 
tillsammans har skapat en värld där barn får vara barn.  
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Sammanfattning: Denna uppsats handlar om barnsexturism och hur spridningen ser 

ut världen över.  Uppsatsen tar upp ett känsligt ämne, barnsexhandel där 

barnsexturism ingår. Barnsexturism innefattar när en person reser från ett land till 

ett annat för att begå övergrepp mot barn mot ersättning som går till barnen själva 

eller till någon annan. Barnsexturister kallas de personer som begår dessa brott mot 

barn och en barnsexturist kan vara vem som helst. En barnsexturist kan innan resan 

ha som syfte att ha sex med en minderårig. Studien upplyser även de faktorer som 

ligger bakom barnsexturismen och hur den geografiska spridningen ser ut världen 

över. Studien har visat på ett resultat där barn blir utsatta för barnsexturism i utsatta 

regioner. Det har även visat på att media måste ta större ansvar för att berätta för 

allmänheten om detta fenomen. 

 

 

 

 

Nyckelord: Globalisering, barnsexturism, spridning, barnsexhandel 
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Abstract: This paper is about child sex tourism and the diffusion around the world. 

The paper deals with a sensitive subject, child sex trade, where child sex tourism is 

included. Child sex tourism is when a person travels from one country to another for 

committing child abuse against compensation that goes to the children themselves or 

to anyone else. Child sex tourists are called the people who commit these crimes 

against children and child sex tourism can be anyone. It could be a person who 

decides on the spot to have sex with a minor, or it can be decided in advance where 

the service is, therefore, every child in the world. The study enlightens also the factors 

behind child sex tourism and how the geographical distribution looks worldwid 

 

Keywords: Globalization, child sex tourism, diffusion, child sex trade 
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer en kortfattad bakgrund till barnsexturismen och barnsexhandel 

att presenteras, detta för att ge en grund för uppsatsen huvudsyfte. Det följs efter av 

begrepp och definitioner och det framtagna syftet med tillhörande frågeställningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Världens barn har gjort sig hörda. 
Vi är världens flickor och pojkar. 

Vi är offer för exploatering och utnyttjande. Vi är gatans pojkar och flickor. Vi är krigets 

pojkar och flickor. Vi är offer för, och föräldralösa på grund av, HIV/AIDS. Man nekar oss 

en bra utbildning, liksom god hälsovård. Vi är offer för politisk, ekonomisk, kulturell, 

religiös och miljödiskriminiering. Vi är pojkar och flickor vars röster inte hörs. Det är dags 

att man bryr sig om oss. 

 

Vi vill ha en värld som är lämpad för pojkarnas och flickornas behov, för en värld 

som är lämpad för våra behov och en värld som är lämpad för allas behov. 

 

Citatet kommer från barn som under en konferens tillägnad alla barn organiserad av FN 

som hölls i New York. Citatet talar för de psykiska och fysiska övergreppen dessa barn 

under 18 år får motstå av vuxna människor som utnyttjar resandet för att ha sex med 

barn.  

 

Barnsexhandel är en sexuell exploatering av barn och förekommer nästan överallt i hela 

världen. Där det finns barnsexturism får barn inte vara barn utan blir istället en del av 

globaliseringens konsekvenser och utnyttjar resandet för att förgripa sig på barn 

(ECPAT.se).  

 

Barnsexhandel har fyra olika huvudgrenar som alla är en del i begreppet, prostitution, 

pornografi, trafficking i sexuellt syfte och barnsexturism (ECPAT Sverige, 2002). 

Barnsexturismen är ett fenomen och har precis som övrig turism ökat sedan 1900-talet i 

och med de förbättrade möjligheterna för människor att resa runt jorden billigare och 

snabbare. Idag är barnsexturism ett globalt problem och finns överallt precis som 

förövarna.  Oftast reser barnsexturisterna från ett industriland till ett utvecklingsland 

där det finns en hög grad av fattigdom bland barnen och där de är utsatta  

(ECPAT, 2002). 
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Barnsexturismen växte fram under 1960-och 70- talet, under pågående Vietnamkrig. 

När soldaterna var på permission så reste de till bland annat Filippinerna för 

rekreationssyfte, när kriget slutade 1975 hade ett idag globalt problem växt fram. 

Thailand och Filippinerna blev benämnt som fristäder för barnsexturismen. Idag har 

barnsexturismen spridit sig globalt, till alla världsdelar (ECAPT.se).  

 

En av anledningarna till att barnsexturism existerar beror på efterfrågan, det finns 

kopplingar mellan barnsexturism, barnpornografi och människohandel med barn. Den 

globala handeln leds av att barnen tas dit efterfrågan finns från förövare, då skapas det 

strömmar av människohandel (ECPAT.se).   

 

Kambodja är ett land där barnsexturism har pågått längst och har ökat mest. Det är en 

av anledningarna till varför denna studie belyser fallet med Kambodja i en kortare 

fallstudie. Barnsexturisterna reser till Kambodja för de vet att där finns det fattiga och 

utsatta barn (Schibby, 2013). 

 

Författaren tycker även att det är intresseväckande för studiens helhet genom en verklig 

händelse belysa hur barnsexturismen fungerar i samband med globaliseringen, 

barnsexturisterna och såklart även med barnen. 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur spridningen av barnsexturismen ser ut i tid 

och rum och vilka faktorer som har påverkat denna spridning.  

Syftet är ytterligare att undersöka de bakomliggande faktorerna till att barnsexturismen 

existerar och vilka konsekvenser det har lett till.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Utifrån problembakgrunden och syftet har tre frågeställningar tagits fram, dessa 

frågeställningar går in i varandra och är av enkelhet tre till antalet. 

 

I. Varför finns barnsexturism och vilka faktorer ligger bakom? 

II. Hur ser spridningen ut geografiskt i tid och rum för barnsexturismen? 

III. På vilket sätt har globaliseringen påverkat barnsexturismen 
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1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats är avgränsad till en litteraturstudie av kvalitativ metod, det innebär att 

uppsatsen kommer att begränsas till redan tidigare forskning kring ämnet 

barnsexturism. Avgränsningar har även gjorts till att inte ha med en kvantitativ metod 

och undersökningar eftersom det är för uppsatsen lämpligare att finna tidigare källor 

och fakta.  

 

Denna studie är kvalitativ eftersom den visar på att det är forskarens egen uppfattning 

och tolkning av information som står i grund. Detta kan kopplas till en tolkning av 

sociala processer som människor gör. I detta fall reser människor till andra länder för 

att bli en del av barnsexturismen (Holme & Krohn, Solvang, 1997). 

 

Nackdelarna med detta val av metod är att studien saknar statistisk och kvantitativa 

undersökningar, vilket eventuellt kan ha ändrat resultatet. Det är en nackdel att studien 

saknar intervjuer för det kan även ha påverkat resultatet, istället har författaren valt att 

se närmare på vad media skriver om barnsexturism i Sverige. Studiens resultat kan ha 

sett annorlunda ut om en kvalitativ och kvantitativ metod hade blandats och därmed 

hade reliabiliteten för denna studie ökat. Ett exempel är att om en person från 

organisationen Ecpat fått besvara på olika frågor hade det med all sannolikhet förstärk 

resultatet.  

 

Avgränsningar har gjorts till ta fram vetenskapliga artiklar för att sedan studera de 

närmare och ta ut fakta som är relevant för studiens syfte. Avgränsningar är gjorda till 

att utesluta konkreta exempel om barnsexturism för att istället få en grund om vad 

barnsexturism är och varför det existerar.  

 
Författaren har valt genomföra en sökning på begreppet barnsexturism på webben för 

att ta reda på vad svensk media skriver om fenomenet. Detta för att skapa en förståelse 

om att barnsexturism behöver uppmärksammas, speciellt här i Sverige.  

Eftersom uppsatsen skrivs inom ämnet kulturgeografi har författaren valt att fokusera 

på den geografiska spridningen i tid och rum och ta reda på vilka bakomliggande 

faktorer barnsexturismen har.   
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1.3.1 Begrepp och definitioner 

I följande avsnitt uppmärksammas begrepp och definitioner som kommer att vara 

återkommande genom uppsatsen och är därför viktiga att förtydliga och har avgränsats 

utifrån forskarens synvinkel med hjälp av fakta.  

 

Barnsexturister: Kallas de människor som åker på en resa för att begå sexuella brott 

mot barn, det ska tilläggas att det inte enbart är turister som förgriper sig på barn. Oftast 

har dessa människor som huvudsyfte att åka på en resa för att förgripa sig på 

minderåriga barn men det är även vanligt förekommande att förövaren på plats väljer 

att ha sex med ett barn (ECPAT Sverige, 2002). 

 

Barnsexturism: När en förövare beger sig från sitt egna hemland till ett annat land för 

att begå övergrepp mot barn mot ersättning (ECPAT Sverige, 2002).  

 

Förövare/barnsexturist: Personen som har sex med minderåriga barn mot en 

ersättning som ges till barnet eller till barnets familj kallas för förövare och/eller 

barnsexturist (ECPAT Sverige, 2002). 

 

ECAPT: (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for 

Sexual Purpose): En organisation som är politiskt och religiöst obunden. ECPAT är en 

barnrättsorganisation med en vision om en värld utan barnsexhandel, där bland annat 

barnsexturism ingår. ECPAT erbjuder information- och samarbeten med olika parter för 

att förebygga och stoppa barnsexhandel. (ECPAT Sverige, 2014). 

 

Barnsexhandel: Barnsexhandel inkluderar tre olika områden, barnsexturism, 

barnpornografi och handel med barn (trafficking) i sexuella syften.  Det innefattar 

övergrepp mot barn som begås av förövare. Barnsexhandel kan drivas av kriminella 

ligor som är ute efter att tjäna pengar och skickar barnen till olika ställen beroende på 

efterfrågan hos förövarna (ECPAT Sverige, 2014). 

 

Barn: Ett barn är enligt artikel 1 i barnkonventionen varenda människa under 18 år. 

Definitionen kan se annorlunda ut i olika länder, i vissa länder blir inte människor inte 

myndighetsförklarade förens vid giftermål (ECPAT Sverige, 2014). 

 

Kommersiell sexuell exploatering: av barn innebär handlingar där barn förnedras 

gång på gång eller någon enstaka gång men som påverkar eller är ett hot gentemot 

barnets liv och hälsa (ECPAT Sverige, 2002). 
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Spridning: Författaren har använt sig av begreppet spridning av tid och rum bland 

annat, med spridning menar författaren till vilka platser och på vilket sätt 

barnsexturismen har spridit sig. Och i tid och rum menas med när i en historisk anblick 

barnsexturismen kom till ett land eller destination. 

 

I-Land: I denna studie nämns dåtiden definition av I- land, det vill menas med ett 

industriland. Där större delen av befolkningen bor i städer, och det är en liten skillnad 

på medel- och överklass. 

U-Land:  

 

1.4 Disposition 

I följande avsnitt följer en disposition för hur studien är upplagd. Kapitel 2 kommer att bestå av ett 

metodavsnitt där olika metoder nämns och analyseras som har varit relevanta för studien. I kapitel 3 

följer uppsatsens teoriavsnitt där studiens huvudämne kommer att presenteras. I följande kapitel 4 

samt kommer det empiriska materialet som tillhör studien att presenteras och därefter i kapitel 6 följer 

en analys av studien. I slutfasen av studien i kapitel 6 presenteras en slutsats och avslutning av ämnet. 

Till sist kapitel 7, en slutsats med tillhörande avslutning av ämnet. Slutligen kommer 

källförteckningen.  

 

 

I Kapitel 2, redogörs metoden för uppsatsen och hur författaren har gått tillväga vid insamling 

och bearbetning av insamlat material. 

I kapitel 3, presenteras uppsatsen teoriavsnitt. En beskrivning av barnsexturismens uppkomst 

och vad det är. Här visas även barnsexturismens omfattning i global kontext samt en redogörelse 

kring vilka faktorer som ligger bakom att barnsexturismens existerar.  

I kapitel 4, här redovisas den empiriska delen med en kortare fallstudie  

I kapitel 5, fortsätter den empirska delen och här finns en kort undersökning om barnsexturism 

på webben och i svensk media.  

I kapitel 6, följer uppsatsens analys, där författaren kommer att analysera studiens totala 

resultat samt finna likheter respektive olikheter och samband.  

I kapitel 7, finns en slutsats och en avslutning av ämnet 
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2. Metod  

I följande avsnitt kommer ett metodavsnitt att presenteras och tillvägagångsättet för studien att 

presenteras samt valet av metod.’ 

 

2.1 Val av metod 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” 

(Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Denna studie är en kvalitativ metod. Det innebär att forskaren befinner sig i den verklighet som 

analyseras och samlar in data (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

 Intensiv Extensiv 

Kvalitativ Giltighet  

Kvantitativ  Pålitlighet 

 
Figur 6. Det metodiska dilemmat utifrån (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt det faktum 

att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och skapar tingen: den 

framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs. Den måste betraktas mer som ett 

produktivt nätverk som löper genom hela samhällskroppen än som en negativ instans med förtryck 

som uppgift (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Ovanstående figur visar på att kvalitet visar på giltighet, det vill säga vad som skapar kunskap 

hos forskaren och kopplar samman olika delar i den stora helheten för att beskriva eller förklara 

ett visst fenomen. Den kvantitativa delen visar på en pålitlighet där resultatet kommer ifrån 

siffror och statistik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Det är genom makten som vår sociala omvärld skapas, och får relationer till och från varandra. 

Ett tydligt exempel är kriminalitet som skapar fängelse, anstalter och får ett eget subjekt i form 

av kriminella (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Detta val av metod har i denna studie tillämpats genom att författaren har analyserat insamlat 

data i form av vetenskaplig litteratur och artiklar för att tillfredsställa syftet. Den kvalitativa 

metoden har för studien varit rätt lämpad eftersom utbudet av information för att besvara 

frågeställningarna har varit små.  

 

 



Kandidatuppsats 

Yrsa Wadh  2014-05-28 

 

7 
 

2.1.2 Kvalitativ metod 

… detta betyder att den kvalitativa forskaren studerar saker i deras naturliga omgivning och 

försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) 

 
En helhetsbild av kvalitativa metoder ger en ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang som bildar ett systemperspektiv. Den kvalitativa metoden hänger ihop med 

flexibilitet då författaren längs processens gång kan gå tillbaka i arbetet och ändra syfte, 

frågeställningar beroende på vilken information författaren får fram.  Detta sätt blir positivt för 

studien då frågeställningen bearbetas mer än en gång för att anpassa sig till syftet. Till skillnad 

mot det kvantitativa metoden där forskaren vill skapa en pålitlighet med statistik och siffror är 

det i kvalitativa metoder viktigt med giltigheten (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Kvalitativ metod har utmärkande drag:  

 
Figur 7. Kvalitativa metoders utmärkande drag utifrån (Holme & Krohn Solvang, 
1997). 

 

 Man intresserar sig för sammanhang och strukturer 

 Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande 

 Närhet till det levande: insamlingen av information sker under betingelser som 

ligger nära den verklighet man vill undersöka 

 Deltagare eller aktör: forskaren observerar fenomenet inifrån. Han vet om att 

han påverkar resultatet genom det faktum att han är närvarande. Han kan även 

deltaga som aktör. 
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2.2 Hermeneutisk metod 

Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten förklarar 

hermeneutikens fokus. Helheten består av olika delar som är viktiga i ett sammanhang, det är 

inom hermeneutiken viktigt att förstå dessa olika delar för att kunna få en förståelse för 

sammanhanaget (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Hermeneutiken handlar om tolkningar men tolkning är ett osäkert fenomen då tolkaren själv 

påverkas av sina egna värderingar, sin egen förförståelse och det språkliga sammanhanget. 

Kritik har riktats gentemot hermeneutiken på grund av att tolkning är osäkert.  Alla människor 

har en förförståelse som innebär att människor inte är helt utan förväntningar när en text tolkas, 

tolkaren är varken objektiv eller neutral i sin tolkning (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Hermeneutik handlar om att det är viktigare att förstå än att begripa och bygger på att 
människor förstår andra människor och analyserar med hjälp av empati och tolkning olika 
fenomen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln: ursprunglig version tolkat ifrån (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Ovanstående modell kallas för den hermeneutiska cirkeln och handlar om att delen kan endast 

förstås ur sin helhet och helheten kan endast förstås ur delarna (Alvesson & Sköldberg, 2008) 
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Figur 2. Den hermeneutiska cirkelns grundversion utifrån (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Ovanstående modell är den hermeneutiska cirkelns grundversion och visar 

rimlighetsöverväganden i samband med tolkningar, den innehåller stödjande och kritiska 

argument mot olika tolkningar. Tolkningarna har framtagits antingen från tolkaren själv eller 

framkommit under processens gång eller av utomstående personer som har gett sin tolkning. 

Tolkningsmönster innehåller en viss reliabilitet, trovärdighet gentemot läsaren där faktiska 

fakta finns och ingenting som forskaren har hittat på (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

2.3 Tolkning av information  

”Om något förklarats så klart och tydligt att ingen kan missförstå så kommer någon att missförstå” 

(Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Tolkning är ett samhällsvetenskapligt material. Det finns ingen garanti på att de tolkningar 

människor gör på insamlat material stämmer överrens med det som respondenterna hade. Det 

finns således ingen garanti på att en större publik skapar samma förståelse. 

Kommunikationsklyftan mellan människor och forskare kan bli ett problem, och klyftan kan 

variera i storlek (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Forskaren har en viktig uppgift och det är att vara kritisk i de tolkningar den gör, för att på så vis 

minska antalet felaktiga tolkningar. Felaktiga tolkningar kan skapa svårigheter genom att visa på 

fel svar mot det giltiga svaret (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Tolkning är ett begrepp som studien belyser och tolkning är värdefullt i all typ av forskning och 

det är ett redskap som hjälper till hur tolkningarna ska gå till. Vid tolkning är det viktigt att från 

Tolkningsmönster 

Förstå- 

else 

Deltolkningar 

Dialog 

Helhet 

Del 

Text 

Förstå- 

else 
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studiens början tolka på ett sätt som inte enbart relevant och förståeligt för de som tar del och 

läser denna studie. Det är viktigt att författaren förklarar sina egna tolkningar till de som 

kommer att läsa denna studie för att de ska få samma svar (Ekengren & Hinnfors, 2012). 

 

2.4 Induktion - en förklaringsmodell 

Induktion syftar till att författaren drar generella, allmänna slutsatser utifrån empirisk fakta och 

handlar om sannolikhet.. En induktion går till på följande sätt att de påståenden som leder till en 

slutsats kallar för premisser, resonemanget innan kallas för slutledning och resultatet för 

slutsats. 

 Premiss: Alla människor vi känner till genom hela världshistorien har dött. Slutsats: Alltså är 

alla människor, inklusive mig, dödliga (Thurén, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Arbetsgången inom empiriskt material utifrån (Bengtsson,B, Bengtsson, H. 

Projektboken, 2003). 

 

Ovanstående modell förklarar studiens förlopp och tillvägagångssätt som författaren har använt 

sig av under studiens gång. Den utgår från Bengtsson och Bengtssons modell arbetsgången inom 

empiriskt material men är utformad av författaren för förenklad version och förståelse. 

 

Den induktiva metoden vill att forskaren ska observera och ta fram empirisk data, vilket kan 

innebära att ta fram en kartläggning eller se om en viss typ av människor har någonting 

gemensamt med varandra, därefter är det viktigt att dra slutsatser och analysera det empiriska 

(Gren & Hallin, 2013). 

 

Studien kommer under förloppet att gå mellan den ovanstående arbetsgång och innefattar 

således tre olika förlopp, induktion, deduktion och abduktion. De olika förloppen kommer ifrån 

Aristoteles (Alvesson, Sköldberg, 2008).  

 

Under studien kommer författaren att utgå från en induktiv ansats som innebär en tolkning av 

verkligheten för att säkerhetsställa sina slutsatser.  

 

 

 

Informationsinsamling Analys Slutsats 



Kandidatuppsats 

Yrsa Wadh  2014-05-28 

 

11 
 

2.5 Diskursanalys 

”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

I samband mellan kunskap och social handling handlar det om att i en bestämd världsbild 

förvandlas former av naturliga handlingar till det otänkbara. Det leder till att världsbilder i sin 

tur leder till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Diskursteorins användning, står i tydlig riktning mot samhällsvetenskaplig forskning och 

blandas med naturvetenskapliga modeller och procedurer för att förklara olika fenomen och 

händelser i objektiva universella termer (Howarth, 2007). 

 

Diskursiv – om tänkande, kunskap som erhålls genom en tankemässig, stegvis process från 

begrepp till begrepp (Neumann, 2003). 

 

Att tillsammans med människor skapa gemensamma förståelser av världen och som bildar ett 

kollektivt handlande är vad diskurs delvis handlar om. Det finns sätt att förstå diskurs och vad 

det innebär, det kan man bland annat göra genom att se att den sociala världen består av en 

självständigt existerande samling objekt med inneboende egenskaper och kausala förmågor. Det 

är den tillfälliga interaktionen mellan dessa objekt som orsaker händelser och processer i den 

verklige världen (Howarth, 2007). 

 

”När det inte finns något centrum eller någon orsak, blir allting en diskurs” 

(Neumann, 2003). 

 

Inom diskursanalys finns det en hierarki som består av bland annat teori och metod. Det som en 

diskursanalytiker vill göra är att minska de olika delarna till mindre och dela på teori och metod 

och se till varje del, på vilket sätt se har metodiska implikationer. (Neumann, 2003). En 

diskursanalytiker är intresserad av att ta fram hur saker och ting håller på att bli som de blir och 

varför saker framträder som de gör (ibid.) 

 

Kritiken som har framkommit för diskursanalysen är att diskurskritiker ofta har svårt att göra 

anspråk på vad som är sant och inte och vara objektiva (Howarth, 2007). 

 

Författaren har valt att använda sig av diskursanalys i denna studie för att ta fram fakta om hur 

saker och ting blir som det blir, varför barnsexturismen har uppkommit och vilka 

konsekvenser det gett med sig. Författaren har därför spenderat stor tid med hitta 

lämpliga artiklar som förklarar barnsexturism. 
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2.6 Litteraturstudie 

I denna studie har en litteraturstudie genomförts och varit en stor del av uppsatsens helhet. 

Författaren har valt att inte använda sig av kvantitativa metoder i form av undersökningar och 

har enbart genomfört en intervju. Litteraturstudien har inneburit att det har för författaren 

funnits en möjlighet att hitta mönster och mer fakta som styrker studiens syfte (Holme & Krohn 

Solvang, 1997). 

 

För att finna korrekt och lämplig fakta till litteraturstudien har författaren tagit hjälp av 

Mittuniversitetets bibliotekarie Erik, i Östersund som utöver det även hjälpte författaren att 

beställa fjärrlån från Sundsvall. All litteratur som har använts i studien har tagit från biblioteket 

på Campus Östersund och från olika databaser. Författaren har använt sig av böcker från olika 

årtal eftersom det har funnits ett magert utbud av böcker inom ämnet men de vetenskapliga 

artiklarna är utifrån författarens önskan från 2010 och uppåt. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

När det kommer till induktiva undersökningar är det viktigt att vara noggrann med validitet och 

reliabilitet. Validitet syftar till att det finns en god överrensstämmelse med tidigare teoretiska 

begrepp, för fattaren är det viktigt i tidigt skede förklara de teoretiska begreppen och definiera 

dem (Ekengren & Hinnfors, 2012). 

 

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle, och syftar till att det som mäts är 

relevant med sammanhanget (Infovoice.se).  

 

Validitet innebär även att det man har undersökt verkligen är det man vill undersöka från början 

och inte innehåller någonting annat. Med hög validitet menas att författaren har undersökt det 

huvudsakliga (Thurén, 2013). 

 

Reliabilitet syftar till tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Ekengren & 

Hinnfors, 2012).  

 

Det vill säga att undersökningen ska innehålla information och ett representativt urval av 

personer. Vid en opinionsundersökning måste undersökningen byggas på ett representativt 

urval av personer så att inte tillfälligheter påverkar resultatet på något sätt, det har hög 

reliabilitet vid rätt urval (Thurén, 2013).  
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2.7.1 Källkritik 

Källkritik är viktigt vid alla studier för att studien ska skapa en så pass hög reliabilitet som 

möjligt. Det är viktigt för forskaren att undersöka om de framtagna källorna är pålitliga eller inte 

och om de är beroende av varandra. All material som tas fram ska kunna motiveras varför de är 

relevanta och lämpliga.  

 

Studien har insamlat flera artiklar och information från Internet och det kan medföra en stor 

fara för trovärdigheten inom källkritiken. Det finns flera saker författaren bör tänka och 

analysera vid insamlandet av material, det är viktigt att granska all material man hittar för att 

det ska vara så pålitligt som möjligt (Skolverket, 2013).  

 

När man granskar sidor på nätet som författaren har gjort är det viktigt att tänka på ett par 

punkter (Skolverket, 2013). 

 

 Vem har gjort webbsidan? 

Är det en myndighet, organisation, företag, privatperson eller någon du känner? 

(Skolverket, 2013). 

 Varför är webbsidan gjord? 

För att informera om någonting, presentera fakta, propagera för en åsikt eller sälja 

något? (Skolverket, 2013). 

 Hur ser webbsidan ut? 

Finns det någon kontaktinformation, är texten seriös, fungerar länkarna, hänvisas det till 

källor och finns det något datum på sidan? (Skolverket, 2013). 

 Kan du få information från andra ställen? 

Har du letat på andra ställen, i skolbiblioteket, jämfört med andra sidor? (Skolverket, 

2013). 

  

Utifrån de ovanstående punkterna har författaren granskat de webbsidor som har varit av 

intresse för studiens informationsinsamling och sedan gjort ett val att söka ny fakta eller 

använda sig av resultatet sökningen gav.  

 

En källa kan definieras på flera olika sätt men författaren har använt sig av Rolf Torstendalh 

(1966) och hans tolkning. ”En skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden för 

denna uppgifts auktoritet” (Holme & Solvang, 1997). 

 

En källa blir först material när författaren använder sig av det och skriver ner det i tryck. När 

författaren ska tolka en källa är det viktigt att tolka den utifrån historisk situation, det vill säga 

när källan blev till. Författaren måste även tolka helheten och delarna i källan samt hur 

samverkan ser ut mellan källa och den historiska situationen. Källan förmedlar ett budskap som 

förmedlas på olika sätt. Det finns två olika typer av källor, normativa och kognitiva. Normativa 

källor är värderande och kognitiva är berättande källor, inga källor kan vara båda två (Holme & 

Solvang, 1997). 
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3. Barnsexturism 

I följande avsnitt kommer barnsexturismen presenteras närmare och gå igenom vem är en 

barnsexturist, vad barnsexturism är och en historisk tillbakablick på barnsexturismens utveckling, se 

närmare på barnsexturismens spridning i tid och rum, framtiden för barnsexturismen och slutligen 

organisationen ECAPT. 

 

3.1 Barnsexturism är ett fenomen 

”Kommersiell sexuell exploatering av barn är en grundläggande kränkning av barns rättigheter. 

Exploateringen omfattar sexuella övergrepp som begås av den vuxne och med en ersättning i 

pengar eller på annat sätt till barnet eller till andra personer. Barnet behandlas som ett sexobjekt 

och som ett kommersiellt objekt. Den kommersiella sexuella exploateringen av barn utgör en form 

av tvång och våld mot barn, och är att betrakta som tvångsarbete och som en nutida form av 

slaveri.” (ECAPT Sverige, 2014). 

 

Barnsexturism är ett stort problem, ett dolt problem. Turister reser utomlands till en plats där 

de inte känner någon och ingen kan se vad de gör hemifrån. I många fall tänker inte den blivande 

förövaren på att det är ett barn den har sex med och att barnet faktiskt är ett offer för 

omständigheterna (ECAPT Sverige, 2002).  

 

Barnsexturism beskriver ett fenomen där barn är involverade i kommersiell sexuell utnyttjande 

i samband med turism och resande (Karlén, 2009). 

 

Man beräknar på att antalet offer för barnsexturismen är årligen från 1-3 miljoner barn. Att det 

inte finns en exakt siffra beror på att många av de barn som är en del av turismen inte har en ID-

handling som visar på exakt ålder, vilket gör det svårt att veta om de är barn inom 

barnsexturismen. Det är även svårt att veta varifrån barnen kommer ifrån och hör hemma  

Barnsexturismen är i större grad utspridd från de industrialiserade länderna till de mindre 

utvecklade länderna, eftersom det i vissa länder inte finns ett styre som är strikt och går att 

kontrollera. Barn från de industrialiserade länderna kommer i regel inte från den lägsta 

samhällsklassen, de vill ha mer kärlek och pengar att röra sig med och saknar en trygghet 

(ECAPT Sverige, 2002). 

 

För att förhindra utvecklingen av barnsexturismen har organisationen ECAPT tagit initiativ till 

att arbeta som en organisation för att motverka och stoppa all sexhandel över hela världen. De 

har bidragit med utbildningar och kontrakt som nått och skrivits på av över tusen större företag 

däribland resebyråer (ECAPT Sverige, 2014). 

 

Arbetet med att motverka och förhindra barnsexturismen leder som allt för ofta till att 

barnsexturismen förflyttas till ett annat land när landets myndigheter börjar övervaka. Det är 

vanligt att turismen förs vidare till näraliggande grannländer (ECAPT Sverige, 2002). 
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Barnsexturism är ett internationellt problem som i och med anonymiteten hos förövarna gör att 

de kan resa vart som helst, dit det finns utsatta barn att förgripa sig på och efterfrågan på barn 

är hög. Att resa idag har blivit billigare och de juridiska systemen är i vissa länder 

ostrukturerade vilket innebär att det inte finns några gränser för vad som är rätt och fel (ECAPT 

Sverige, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Barnsexturism utifrån (Jalakas, 1995). 

 

Barnsexturism består av tre olika delar som visas i figuren ovan. Det måste finnas ett utbud av 

barn på en destination eller i ett land för att det ska finnas en efterfrågan som består av köparna, 

eller barnsexturisterna och förgriparna. Med förtjänst menas den intäkt, vinst och/eller 

ersättning de som säljer barnen får och/eller det som barnen och familjerna får av turisterna. 

Det måste finnas en efterfrågan för att det ska finnas ett utbud, utbudet kommer ifrån 

efterfrågan och profitörerna styr marknaden genom att placera och hitta barn i mindre 

utvecklade länder där barnen anses vara offer för omständigheterna. Där inkluderas fattigdom 

och korruption bland annat (Jalakas, 1995). 
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Figur 5. The CST Ecosystem (Pranko & George, 2012). 

 

Barnsexturismens egna ekosystem visas på figuren ovan. Modellen visar och förklarar 

barnsexturismens ekosystem. Den visar vilka påverkansfaktorer offren har, både de 

miljömässiga där politiska, tekniska, sociala och kulturella faktorer ingår. Girighet, korruption, 

bristfällig lag och land, brist på politisk vilja, sociala olikheter, okänslighet mot barn är alla 

exempel på faktorer som gör att barnsexturismen finns mer i vissa länder än andra och gör att 
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barn blir offer. Ekosystemet för barnsexturism visar även på att det finns, kan finnas biologiska, 

psykologiska och situations-faktorer som påverkar barnsexturister att antingen ha det som syfte 

med resan att hitta barn att förgripa sig på eller väl framme på destinationen bestämma sig 

(Pranko & George, 2012).   

 

Det finns mellanhänder som arbetar med att hitta turister som vill ha sex med barn, de arbetar 

oftast från landet där barnen finns eller så hjälper de till att flytta barnen dit efterfrågan finns 

(Pranko & George, 2012).  

 

Globaliseringen har påverkat barnsexturismen och dess efterfrågan och utbud. 

Barnsexturisterna har idag en större möjlighet att innan resan bestämma sig vart och när de ska 

ha sex med barn. Via bloggar, chattrum och forum får den äldre generationen, som innefattar 

människor i åldern 50 och äldre. nyheter om vart dessa barn finns, hur de får tag på dem och 

övrig information som för barnsexturisterna är intressant. Barnsexturisterna träffar andra 

potentiella barnsexturister och pedofiler via dessa forum, det tillhör vanligheterna att bilder och 

videos sprids gärningsmännen emellan på dessa chattrum och forum.  

Globaliseringen har betytt för barnsexturismen att det är enklare, snabbare att resa utomlands 

och det är enklare att hitta utbudet på barn. Det är idag billigare att resa och det går att resa 

nästan över vilka gränser turisten vill (Pranko & George, 2012).  

Till globaliseringen har den turistiska sysselsättningarna blivit allt mer viktigare där resande har 

blivit en del av individer. Globaliseringen har en påverkan på att turismen genomförs på ett 

etiskt sätt och detta kommer inte uppnås om inte barnsexturismen försvinner från det globala 

turistiska systemet (Pranko & George, 2012). 

Barnsexturismen är således en del av det globala fenomenet turism som har skapats och som 

har växt till en av världens största växande näringar. Det är de saker som ingår i turismnäringen 

som har utvecklats till att barn far illa och måste försöka försörja sig på ett sätt (Pranko & 

George, 2012). 

With a few notable exeptions the topic (prostitution) has not been seen as one for serious 

intellectual inquiry until relatively recent times. For all the touted liberalism one is supposed to find 

in universities, academics have been amazingly provincial toward the topic (Opperman, 1998). 

Barnsexturism är ett fenomen som det har funnits få forskningar om, det har inte funnits god 

forskning kring sexhandel och prostitution med barn. De senaste 15 åren har de litterära 

studierna kring sexhandeln ökat och ett fokus har lagts på sexturismen. De forskarna har valt att 

studera har varit vilka faktorer som ligger bakom och vilka konsekvenser sexturism ger. Många 

av de böcker som finns idag handlar om sexturisternas resa från ett U-land till ett I-land, det är 

mer sällan att barnen som offer belyses i litterära sammanhang (Opperman, 1998).  
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3.2 Tidigare forskning - barnsexturism 

Den här studien har tagit del av tidigare forskning då författaren bland annat har sökt i 

databaser efter vetenskapliga publikationer, rapporter och artiklar. Studien har även tagit hjälp 

av litteratur från tidigare kurser som har varit till stor hjälp främst under metodavsnittet. 

Databaser har varit ett effektivt sätt att utesluta och hitta vetenskapliga artiklar rörande ämnet, 

det har även funnits en brist i vilken typ av information de vetenskapliga artiklarna har gett till 

denna studie.  

 

Barnsexturism är ett kontroversiellt ämne i både tal och skrift. Detta har medfört svårigheter för 

studiens resultat. Det svårigheter som har uppstått är att hitta vetenskapliga artiklar och böcker 

som skrivits om spridningen av barnsexturism och vilka faktorer som ligger bakom. 

Organisationen ECPAT har varit till stor hjälp att se till vilka länder som är värst drabbade. 

Barnsexturism är ett nytt fenomen för många, för andra har det alltid funnits men det var inte 

förens ECPAT som arbetar med att motverka och stoppa bland annat barnsexturism, upplyste 

världen om att barnsexturism existerar (ECPAT Sverige, 2002).  

 

För cirka 24 år sedan startade ECAPT kampanjer för att ge människor kunskapen om att 

barnsexturism existerade, till en början var det inte många som visste vad barnsexturism var. 

Det var nytt även för ECAPT som började forska i vilka bakomliggande faktorer det finns och 

varför barnsexturism existerar. På senare år har barnsexturismen uppmärksammats och allt fler 

vet vad det är, men det skrivs väldigt lite litteratur och desto fler vetenskapliga artiklar om 

ämnet. En svårighet har varit att rensa bland de vetenskapliga artiklarna när många av de som 

författaren hittade handlade om samma saker eller var en fallstudie över ett specifikt 

land(ECPAT Sverige, 2002).    

 

Men med mer kunskap och med forskning om barnsexturism och om vad det är, varför det 

existerar och vilka faktorer ligger bakom det har människor fått en större vetskap om att det 

finns. Författaren tror att en av anledningar till varför det har varit svårt att hitta om detta ämne 

har varit för att många vetenskapliga artiklar har skrivit om samma länder och kommit fram till i 

princip likadant resultat. Det har varit desto enklare att hitta vetenskapliga artiklar om varför 

barnsexturism existerar än vart i världen den geografiska spridningen sker.  

 

För att besvara författarens frågeställningar så krävs det att hitta fakta gällande den geografiska 

spridning av barnsexturismen, vilket har varit svårt att ta fram när det inte finns några exakta 

siffor om hur många barn som är utsatta för sexhandeln i världen och framför allt vart i världen 

denna företeelse existerar. Det beror på till stor del att det inte finns någon statistik och tydlig 

kartläggning på att dessa offer allt för ofta saknar ID-handling och befinner sig utanför sitt 

hemland. Det har varit svårt eftersom det har funnits väldigt lite vetenskaplig fakta kring 

spridningen därför har författaren tagit hjälp av en organisation och kartlagt spridningen.  

 

Författaren tror att detta beror på att barnsexturism är ett fenomen som människor helst är 

tysta om, att det är någonting som inte bör finnas och det bör inte involvera att barn utnyttjas. 

Det faktum att det finns väldigt få antal böcker som skriver om den geografiska spridningen kan 
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bero på att man helt enkelt inte vet hur spridningen ser ut, men man vet vart i världen dit det 

åker allra flest barnsexturister och där flest barn utnyttjas.  
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3.3 Barnsexturisten 

”On this trip, I’ve had sex with a 14- year old girl in Mexico and a 15-  year old in Colombia. I’m 

helping them financially. If they don’t have sex with me, they may not have enough food. If someone 

has a problem with me doing this, let UNICEF (United Nations International Children’s Emergency 

Fund) feed them” (Newman, Holt, Rabun et al, 2011, 117). 

 

Många barnsexturister ser det inte som ett fel att utnyttja barn sexuellt, de ser det som en 

kulturell norm i landet de befinner sig och att de hjälper barnen att överleva.  Citatet ovan visar 

vad en barnsexturist anser att han har gjort för barnet och han erkänner att han haft sex två 

barn under sin resa. Citatet kommer från en pensionerad lärare i USA. Medborgarna i USA står 

för en den större delen av barnsexturister (Newman, Holt, Rabun et al, 2011).   

 

En barnsexturist behöver inte tillhöra en viss typ av målgrupp. En barnsexturist kan vara vilken 

människa som helst men som utnyttjar resandet för att begå övergrepp mot barn (ECAPT 

International, 2008). 

 

En sexturist, är oftast en man, som med hjälp av organiserade resor där arrangörerna ger 

turisterna tillgång till prostituerade. Tillsammans med hotell, flygtransfer hjälper arrangörerna 

turisten att resa dit det finns prostituerade. Sexturisterna kan även gå tillväga på andra sätt, de 

kan på plats på destinationen bestämma sig för att utnyttja en prostituerad, eller ett barn. Det 

finns då service tillgänglig för sexturisterna att på ett enkelt och effektivt få kontakt med 

sexhandeln (O’Connell Davidson, 2007). 

 

För många barnsexturister är anonymiteten en stor del att de väljer att utnyttja barn i en 

kommersiell sexuell exploatering. Friheten för en barnsexturist påverkar deras beteende och gör 

att de känner sig fria på en plats där ingen vet vem den är. Faktorer som utöver det påverkar 

turisten är att den känner sig fri från lagar och restriktioner som den kan uppleva i hemlandet 

och att de känner då att de hjälper barnen med att försörja den (ECAPT Sverige, 2002).  

 

Barnsexturisterna erkänner oftast inte för dem själva att de har haft sex med en minderårig. Att 

en vuxen människa har sex med ett barn behöver nödvändigtvis inte innebära att personen är en 

pedofil, cirka 3 % av alla har en utvecklad pedofili. I övrigt kan det vara vem som helst som 

förgriper sig på barn utan att ha en psykisk störning (Newman, Holt, Rabun et al, 2011).   

 

Att utreda och undersöka vilka gärningsmännen inom barnsexturism är tar både tid och är dyrt, 

där av svårigheten med att veta antalet barnsexturister. Saker som påverkar är även att det är 

svårt att hålla kontakten med offret som i detta fall är ett barn, gärningsmannen mutar i vissa fall 

barnets familj för att de ska hålla tyst och ostrukturerade och inte samarbetsvilliga myndigheter. 

Det finns även språk- och kulturbarriärer som gör det svårt att utreda barnsexturisterna. En 

huvudsak är att det är svårt att säga en ålder på barnet. Om gärningsmannen har haft sex med 

ett barn som faktiskt är ett barn eller om han har haft sex med en vuxen som utnämner sig som 

ett barn. Det är dessutom många barn som saknar födelseattest (Newman, Holt, Rabun et al, 

2011). 
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Det är svårt att bevisa att en person har som huvudsyfte att under sin resa ha sex med en 

minderårig vilket i många fall har gjort det omöjligt att åtala eventuella barnsexturister. Det 

finns luckor som leder till svårigheter att analysera och se till antalet barnsexturister som det 

finns, eftersom många av de som övergriper sig på minderåriga klarar sig utan ostraffade 

(Newman, Holt, Rabun et al, 2011).  

 

De personer turisterna kommer i kontakt med kan vara en direkt källa till de personer som 

driver barnen till att ha sex med vuxna. Dessa personer finner man på destinationer världen 

över, säkerhetspersonal, städerskor, turistguider, försäljare och receptionister och de kan ha 

stor betydelse att få potentiella kunder till att träffa barnen. Dessa aktörer lär sig vad det är 

gästerna vill ha, vad de efterfrågar och kan sedan skicka de vidare till hallickarna åt barnen 

(Newman, Holt, Rabun et al, 2011).  

 

 

3.4 Barnsexturismens framväxt 

Barnsexturismen växte fram under 1960- och 1970 talet i samma stund som pågående 

Vietnamkrig. Det var när de amerikanska soldaterna passade på att vara på rekreationsresa till 

Thailand och Filippinerna som deras efterfrågan på sex uppstod. Tio tusentals soldater var på 

samma destination och deras efterfrågan på sex gjorde att ett flertal bordeller uppkom som 

successivt innebar att barn och ungdomar arbetade där (ECPAT Sverige, 2012). 

 

Under 1970- och 1980 ansågs Thailand och Filipinerna som fristäder för barnsexturism. Ett par 

år senare spred sig barnsexhandel till Kambodja där det på 1990-talet hade blivit en stor ökning 

av antalet unga flickor inom sexhandeln. Medelåldern på barnen var 12-15 år. Detta berodde på 

att det fanns en efterfrågan från de fredsbevarande styrkorna i FN-insatsen UNTAC (ECPAT 

Sverige, 2012). 

 

Det var inte förens ECPAT International uppkom 1990 som arbetet med att motverka och stoppa 

barnsexturism och handel med barn tog fart. En kampanj för att motverka barnsexturism i 

Taiwan, Thailand och Sri Lanka skedde under ECPAT’s styre (ECAPT Sverige, 2012). 

 
Länder som Afrika, Amerika och Asien var för européer betraktade som exotiska platser där det 

fanns en magisk aura som i Europa var släckt på grund av restriktioner, lagar och regler. Det var 

förbjudet med sexuella fantasier och sexuelle behov i Europa förr i tiden, därför valde 

människorna som hade ett sexuellt behov i ett sexuellt syfte att resa till de länder som ansågs 

exotiska för att stilla sina behov (Davidson O’Connell, 2007).   
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3.5 Spridning i tid och rum 

Precis som vilken annan typ av turism så har barnsexturismen sedan 90-talet växt och spridit sig 

världen över.  

Var i världen det finns barnsexturism beror på hur ländernas arbete för att motverka och skydda 

barn mot kommersiell sexuell exploatering och övergrepp arbetar. Destinationerna ändras allt 

eftersom oftast när landets myndigheter börjar arbeta hårdare för att motverka barnsexturism, 

det är då vanligt att turismens sprider sig till grannlandet (ECPAT International, 2008). 

Utbud och efterfrågan styrt vart spridning leder.  

Figur. Spridningen av barnsexturism (ECAPT International, 2008). 

Det finns länder som under en längre tid har varit drabbade av barnsexturism och exempel de 

delar är: Australien, Saudiarabien, Kina, Thailand, Ryssland, USA, Chile, Ecuador, Uruguay, 

Spanien, Burma Frankrike och Scandinavium. De finns delar i världen där barnsexturismen 

har ökat som allra värst och det är i Argentina, Colombia, Peru, Guatemala, Sydafrika, 

Indien, Monogliet, Bulgarien, Tjeckien, Vietnam, Kambodja och delar av Indonesien 

(ECPAT International, 2008). 

Barnsexturism har tillkommit som en del av den globala turismen. Sampelet mellan olika aktörer 

har bidragit till barnsexturismen, internationella reseföretag, flygplatser, taxiförare, 

hotellvärdar, människor som eftersöker att ha sex med barn, potentiella offer, 

destinationsagenter, korruption hos myndigheter spelar alla en roll vid barnsexturism. Vissa 

aktörer har en större roll än den andra. 
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Asien, Afrika Central- och Sydamerika är stora platser där barnsexturismen existerar 

Nord- Amerikanska medborgare anses vara den målgrupp som är barnsexturister.  

 

I enbart Asien beräknas uppemot 1 miljon barn vara en del av barnsexturismen och utnyttjas 

som prostituerade, (Barri Flowers, 2001).  

 

Sexturism äger rum överallt, det finns inga gränser för sexturister att ta sig över. Det finns inga 

specifika områden, länder, städer eller delar av städer där sexturism finns. Sexturism är mer 

vanligt i flera länder, städer och i olika områden. På vissa platser är sexturismen uppenbar, det 

är till dessa platser sexturisterna reser för att utnyttja prostituerade barn, ungdomar och vuxna. 

När myndigheterna får reda på vart prostitutionen sker, förflyttar sig de prostituerade sig till 

andra delar av staden eller landet (Opperman, 1998). 

 

Under de senaste 15 åren har spridningen med barnsexturism ökat och det har på sina platser 

blivit uppenbart vad som pågår, barn och turister emellan. Barnen betraktas idag som en 

handelsvara som styrs av efterfrågan, det betyder att spridningen sker dit det finns en 

efterfrågan. Det finns flera länder som har varit drabbade av barnsexturism över en längre tid 

vilket gör att turisterna kan vara försäkrade om att de får det, de vill ha när de kommer fram till 

platsen, staden eller landet (O’Connell Davidson ,2007).  
 

Sexturister och resande går hand i hand med varandra, idag tillhör det bland vanligheterna att 

människor väljer att resa till andra länder med ett enda syfte. Efterfrågan bland turister har idag 

ökat, det har blivit populärt att resa till dessa exotiska platser där platsen associeras med sex. 

Platser som exempelvis Las Vegas och Amsterdam är turista attraktioner och platser som man 

måste se och uppleva, men kanske av en annan anledning är den effekt som Pat Pong i Bangkok 

är ett paradis för sexturister som turister måste uppleva (O’Connell Davidson, 2007). 

 

Spridningen av barnsexturism påverkar inte bara offren och turisterna, det leder även till 

spridningen av sjukdomar. HIV och AIDS är sjukdomar som ökar kraftigt hos unga prostituerade 

och sprider sig till turisterna som i sin tur för med sig det till sitt hemland (Barri Flowers, 2001).  

 

 

Det är svårt att ta reda på exakt hur spridningen av barnsexturism ser ut och har sett ut, det man 

med större sannolikhet kan räkna ut är vilka konsekvenser spridningen ger med sig och hur 

spridningen sker (ECAPT Sverige, 2008).  
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3.7 Barn blir utsatta i utsatta regioner 

”Although there are often social and personal reasons that make certain women likely candidates for 

prostitution, many simply discover that working in an illegal or immoral market makes good economic 

sense. Throughout history prostitution has provided a solution to the problem of economic hardship. 

Simply put, men are willing to pay more for sexual access than for almost all other forms of female 

labor” (Opperman, 1998, 7). 

Turism handlar om när kommer reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 

en kortare period än ett år, för fritid, affärer eller andra syften (Holloway, 1999). 

I och med en ökad turism så följer även till de vanligtvis mindre utvecklade länderna, 

barnsexturismen. Marknaden för sexhandel med barn är i vissa länder stor och betraktas i vissa 

fall som en exportvara där utbud och efterfrågan styr vart förövarna finns och vart barnen är.  

Men vad är det som gör att dessa barn missar sin chans att få vara barn, så länge de är barn? Det 

finns flera faktorer som har framtagits och studerats via organisationen ECPAT (ECPAT Sverige, 

2002). 

Den allra vanligaste faktorn är fattigdom. Barn blir lättare utsatta vid fattigdom, det är den 

vanligaste faktorn men inte den förklarande faktorn. Många fattiga familjer mer eller mindre 

tvingar sina barn att ta steget ut i sexhandel för att tjäna pengar till sin familj, fattiga familjer 

väljer att inte låta sina barn ta det steget. Barn som är utsatta för kommersiell sexuell 

exploatering påverkas främst av andra faktorer än fattigdom (ECPAT Sverige, 2002). 

Nedan följer en tabell som visar på vilka faktorer som påverkar barn i utsatta regioner att ingå 

som en del av barnsexturismen.  

Övergrepp inom familjen och vanvård 

Väpnade konflikter 

Konsumtion 

Föräldralösa på grund av AIDS 

Gatan som hem och arbetsplats 

Etnisk diskriminering 

Myter och missuppfattningar 

Skadliga seder och bruk 

 

Figur. Faktorer som påverkar utsatta barn att bli kommersiellt sexuellt exploaterade, utifrån (ECPAT Sverige, 2002). 

 

Övergrepp inom familjen och vanvård: Cirka 80 % av barnen som är en del av den 

kommersiella sexuella exploateringen utsätts för psykologiska och fysiska övergrepp inom sin egen 

familj och många barn har varit offer för sexuellt våld från en familjemedlem, eller en vän till 

familjen (ECPAT Sverige, 2002). 

 

Väpnade konflikter: Många barn överges redan som spädbarn av sina föräldrar och även i äldre 

åldrar då det beror på den situationen som uppstår vid väpnade konflikter och massflykt. Barn som 
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är i de regioner där de väpnade konflikterna är som allra värst, är mest utsatta och lättillgängliga 

för barnsexturism och bli en del i sexhandeln (ECPAT Sverige, 2002).  

 

Konsumtion: I industriländer söker många barn till prostitution och inte av den anledningen till 

att de tillhör ett lägre samhällsskikt, utan för att de vill ha mer pengar att röra sig med. Inom 

sexhandeln är det lätt att tjäna snabba och mycket pengar. Barn och ungdomar påverkas av 

reklam och media om dyra produkter och tjänster som de vill ha (ECPAT Sverige, 2002). 

 

Föräldralösa på grund av AIDS: 10,4 miljoner afrikanska barn. Det är antalet på de barn som 

har förlorat en eller båda föräldrar i AIDS. De föräldralösa barn som löper en större risk att bli 

sexuellt utnyttjande och få AID (ECPAT Sverige, 2002).  

 

Gatan som hem och arbetsplats: Barn som är hemlösa och föräldralösa tvingas leva på gatan 

och skaffa ett eget sätt att få pengar till mat för dagen. Ofta sysslar de med att ta steget in i 

sexhandeln för att tjäna pengar till sig själva. Många pojkar i ung ålder prostituerar sig för att ha 

råd att köpa droger till sitt missbruk. Barnen får ofta förfrågningar av främlingar om de vill arbeta 

inom porrindustrin eller fortsätta som prostituerad fast inom barnsexturismen (ECPAT Sverige, 

2002). 

 

Etnisk diskriminering: Många av de barn som är en del i sexhandeln kommer från slumområden, 

områden som är mindre utvecklade och där en hög fattigdom råder. De är den begränsade 

tillgängligheten på ett visst medborgarskap som behövs för vissa etniska grupper som är placerade 

i ett geografiskt område som inte tillhör ett land eller har delad landtillhörighet. Med bristen på 

utbildning hittar barnen ett annat sätt att försörja sig på, sexhandel (ECPAT Sverige, 2002). 

 

Myter och missuppfattningar: Att ta en ung flickas oskuld betraktas för vissa män som 

någonting de värdesätter. Det finns många myter, ibland annat Asien där tror en del personer att 

ha sex med unga flickor kan skydda männen från att drabbas av AIDS. Myter florerar även kring 

att ha sex med unga flickor kan bota en smittad person som har AIDS. Många tror även att ha sex 

med en oskuld gör att de får tillbaka sin ungdom, blir friskare och får tur och framgång i affärer 

(ECPAT Sverige, 2002) 

 

Barnen riskerar att bli utsatta för sexuella övergrepp, rånade, våldtagna, misshandlade och 

mördade. De riskerar även i framtiden att bli alkoholiserade och drogberoende, som en 

konsekvens av det som barnen blivit utsatta för (Barri Flowers, 2001).
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4. I Kambodja får barn inte vara barn 

 

Kambodja är ett av länderna som är och har 

varit värst drabbat av barnsexturism under en 

längre tid (ECAPT International, 2008). 

 

Kambodja har sedan länge varit en ökänd 

barnsexturismdestination och det var i och 

med att Thailand skärpte sin lagstiftning som 

barnsexturismens spred sig till Kambodja.  

 

Kambodja har länge varit en ökänd 

destination för barnsexturister och ett paradis 

att ha sex med barn i. Men när organisationer 

arbetar allt hårdare för att stoppa och 

motverka barnsexturism och dessa förövare 

blir Kambodja mindre attraktiv som 

barnsexdestination. När Thailand skärpte sin 

lagstiftning reste förövarna söderut. Men 

sedan 2003 har polis, socialarbetare och 

frivilligorganisationer arbetat hårt för att bli 

av med ryktet.                                                                 

 

Landet är ett av de länder där problemet med barnsexturism är väl känt över hela världen och 

Kambodja tillhör ett av de länder dit allra flest barnsexturister reser till.  

Fattigdom och korruption utgör två stora faktorer som gör att barnen blir utsatta för 

barnsexturism. Inom landet råder en utbredd fattigdom vilket medför att släkt och familj väljer 

att inte se det intresset som barnsexturisterna visar för deras barn        

(Hjort, 2008). 

  

Barnsexturisterna i Kambodja vet hur de ska göra för att skapa ett förtroende för barnen och 

deras familjer. De stannar en längre tid i landet och erbjuder barnet och familjen pengar och 

hjälper de ekonomiskt i utbyte av umgänge med familjens barn. Fattigdomen är så pass stor i 

Kambodja att familjerna mer eller mindre känner sig tvungna att ta emot pengarna från 

förövaren (Hjort, 2008). 

 

”Viljan att bekämpa brottsligheten är stor, men rättsväsendet saknar resurser” säger Laro Tan på 

FBI. Med det menar han att Kambodjas polis saknar och behöver träning och resurser för att 

motverka barnsexturismen och barnsexturisterna från att utnyttja barnen(Hjort, 2008). 

 

Lagstiftningen gentemot förövarna som utsätter barn för övergrepp i Kambodja är inte bra men 

den har blivit bättre. 2008 framtogs en ny lag om människohandel och sexuell exploatering som 

ersatte den lag från 1996. I den nya lagen var syftet att få en klarare och mer detaljerad 
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lagstiftning och att det ska vara förbjudet att köpa sexuella tjänster av barn. Straffskalan visar på 

att om barnet är mellan 15-18 år ger det förövaren fängelse i två till fem år, är barnet däremot 

under 15 år ger det fängelse mellan 7-15 år. 

Men även om det finns en lag, är det vanligt att förövaren får ett allt lägre straff än den 

lagstiftningen visar på. Nästan alla tjänster med barn sker i Kambodja via personliga kontaker 

och korruption försvårar det och skapar en brist på bevis att sätta dit förövarna (Hjort, 2008).  

 

Året var 2006, 13 personer från andra länder greps i Kambodja för att ha förgripit sig på 

minderåriga. Av de 13 personerna dömdes tre av dem till fängelse mellan 1-18 år. 

En rysk man ska ha förgripit sig på inte mindre än ett tjugotal flickor och han dömdes två gånger. 

Första gången fick han en dom på 13 år, andra gången sänktes straffet till sex år och mannen 

väntar på en tredje rättegång men den har i brist på advokat som vill försvara mannen skjutits 

upp ett par gånger(Hjort, 2008). 

 

I Kambodja tillhör det barnsexturisternas vardag att bygga upp ett förtroende för barnen och 

familjerna, de har på senare tid blivit vanligare att turisterna hjälper familjerna med skolgång 

eller hjälp med bostad. De försöker komma när barnen och eftersom de hjälper till i familjen litar 

familjen på turisterna och blir beroende av dem (Schibbye, 2013).  

 

3 av 10 sexarbetare i Kambodja är i åldern mellan 13-17 år. Många barn i Kambodja, precis som 

alla andra barn som ingår i barnsexturismen riskerar att bli deprimerade, tappa självkänslan och 

få åtskilliga könssjukdomar så som AIDS och HIV (Flowers, 2001).   

 

 

4.1 Svensken i Kambodja 

En man från Sverige greps 2009 i Kambodja för att ha begått sexuella övergrepp på tre barn, 

varav en var hans kambodjanske adoptivson. Han dömdes 2010 till sex och ett halvt års fängelse. 

Han var säker på att han samma år, 2010 skulle släppas fri då han med en muta på 11 000 dollar 

skulle bli fri (Schibbye, 2013).   

 

Mannen från Sverige satt fängslad och hans förklaring till det var att Kambodja ville bli av med 

sitt rykte som en fristad för sexförbrytare och att de organisationer som arbetar för att motverka 

barnsexturism behöver uppmärksamhet för att få pengar (Schibbye, 2013). 

 

Mannen var 59 år 2006, då polisen och sociala myndigheter började hålla span på honom. 

Mannen köpte barnen nya kläder och tog med dem på utflykter och resor. Beteendet som 

mannen hade gjorde att en försäljare på stranden blev misstänksam och kontaktade en 

organisation som arbetar för att motverka barnsexturism  

(Schibbye, 2013). 

 

Eftersom mannen var under övervakning kunde de sociala myndigheterna se ett mönster rätt så 

snart, de visste bland annat vad mannen hette. Han började spendera mer tid med barnen och 

han höll kontakten via deras mobiltelefoner, som han hade köpt till dem. Hotellrummet där 
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mannen bodde var inrett med en leksakshylla, en tv, dvd-spelare och en badring (Schibbye, 

2013). 

 

Historien om mannen från Sverige tar inte slut här. Besöken med pojkarna på mannens 

hotellrum handlade om att barnen fick kakor, bananer och se på film. Mannen föreslog att de 

skulle duscha tillsammans varpå en av pojkarna gick in i duschen och mannen efter honom, och 

stängde dörren efter sig. Pojken sa till mannen att han ville duscha själv, men svensken föreslog 

att de skulle suga av varandra men pojken ville inte. Därefter ska den då 59 årige mannen ha 

kysst den unge pojken på pannan och tagit med honom till sängen där de ska haft samlag. Pojken 

lämnade rummet med fem dollar (Schibbye, 2013). 

 

Mannen förklarade händelsen med att säga att pojkarna behövde bli rena och att det inte var 

något sexuellt med det, han släpptes efter ett dygn från häktet och polisen la ner 

undersökningen. Men socialarbetarna valde att ändå fortsätta hålla span på mannen, och de 

båda pojkarna och deras familjer drog tillbaka sina historier och ville inte samarbeta med 

socialarbetarna (Schibbye, 2013). 

 

Mannen lämnade Kambodja. Han kom tillbaka ett år senare och träffade en ny pojke som han 

visade intresse för. Han adopterade pojken och hans mor signerade adoptionen med ett tum-

avtryck i bläck.  

Polisen misstänkte mannen när han hade tagit pojken till ett annat land för att förnya hans pass 

att det var någonting som inte stod rätt till. Polisen gjorde ett besök hemma hos mannen och 

pojken berättade att mannen hade tvingat honom att utföra oralsex. Mannen dömdes men 

nekade, till sex och ett halvt års fängelse (Schibbye, 2013). 

 

Hans adoptivson, kommer under rättegången att ändra sin historia om vad som egentligen 

hände. Mannen berättar när han sitter i fängelse att hans adoptivson blev skrämd av de sociala 

myndigheterna och att han är alldeles för ung för att höra på de som socialen och polisen 

berättar för honom. Den unga pojken har under flera åt bott tillsammans med mannen men 

mannen nekar till att han ska ha begått sexuella övergrepp mot på pojken men han säger att de 

duschade tillsammans och att det inte finns några konstigheter med det för det finns familjer 

som går på nudiststränder (Schibbye, 2013). 
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4.2 ECPAT –  

End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking 

of Children for sexual purpose 

ECPAT är en organisation som arbetar med informationsspridning och samarbeten i syfte att 

stoppa och motverka kommersiell exploatering av barn. De arbetar bland annat med att sprida 

informationskampanjer till allmänheten för att öka människors kunskap om bland annat om en 

individ misstänker att en det pågår barnsexhandel i ett område. ECPAT informerar om varför det 

är viktigt att anmäla den misstanken och de har även lanserat olika större internationella 

kampanjer mot att stoppa sexhandeln på unga barn och ungdomar. (ECPAT, 2014. & Seabrook, 

2000). 

 

Organisationen driver ett påverkansarbete som innebär att de ständigt arbetar med att få 

politiker, rättsväsende och myndigheter att prioritera arbetet mot barnsexhandel. De samlar in 

kunskap om barnsexhandel på både internationell och nationell nivå för att sedan kunna skapa 

informationsblad för att utbilda bland annat allmänheten, turismstuderande, reseföretag och 

finansföretagens styrelsemedlemmar och ledning (Seabrook, 2000). 

 

ECPAT står för att all barnprostitution, barnpornografi och sexhandel med barn ska motverkas 

och stoppas. Organisationen arbetar med att skydda alla barn av alla nationaliteter som utsätts 

för sexuellt utnyttjande och även i förebyggande syfte. ECAPT vill ha en mer effektiv 

brottsbekämpning gentemot sexuellt utnyttjande av barn och organisationen delar mer än gärna 

av sig med sin kunskap (Seabrook, 2000).  

 

ECPAT International har sitt huvudkontor i Bangkok med 44 mindre organisationer spridda ute i 

världen, bland annat i Sverige (Seabrook, 2000). 

När organisationen ECPAT bildades gick de under namnet End Child Prostitution in Asian 

Tourism men utvecklade kort därefter namnet till End Child Prostitution, Child Pornography and 

Trafficking in Children for Sexual Purpose. Ändringen av namnet gav ECAPT en större inblick i 

deras syfte (Seabrook, 2000). 
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5. Barnsexturism på webben 

En sökning på begreppet barnsexturism ger ett resultat på 13 400 (Google, 2014).  

Exempel på vad sökningen gav visas nedan i sin fulla hyperlänk.  

 

 Barnsexturism, Regeringen. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDMQFj

AE&url=http%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fsb%2Fd%2F6998%2Fa%2F92026&e

i=XICYU4LXH-rMygPqooHABA&usg=AFQjCNGIWYSno_9S9-aM-

aqO0MWh_oXADA&bvm=bv.68693194,d.bGQ 

 Barnsexturism, Ecpat. 

 http://www.ecpat.se/barnsexturism 

 Barnsexturism, Resia pressmeddelande. 

http://www.mynewsdesk.com/se/resia/pressreleases/resia-och-ecpat-mot-

barnsexturism-925079 

 

Av de 13 400 finns det fakta om barnsexturism, en länk till organisationen ECPAT, uppsatser, 

vad barnsexturism betyder och ett fåtal artiklar. Artiklarna är på svenska eftersom sökordet var 

barnsexturism. Det som står i de artiklarna författaren har funnit är övergripande och handlar 

om att straffen för barnsexturister bör skärpas. Det som dyker upp i sökfältet är även länkar till 

bloggar där människor skrivit fritt om eller använt sig av ordet barnsexturism, sökfältet är fyllt 

av länkar till ECPAT.  

 

Det är väldigt tydligt att organisationen ECPAT har en lyckats ta stor plats i media, på de första 

fem sidorna i sökningen innefattar nästan varje sökning ordet ECPAT eller är skriven av en 

person från organisationen.  

 

Ett par sidor in i sökningen finner författaren artiklar om att turister inte varnas om 

barnsexturismen, den artikeln är skriven år 2007. Det finns artiklar om vilka platser där 

barnsexturism är vanligt, att det har blivit lättare att anmäla barnsexturister.  

 

Sökningen ger mer givande resultat när författaren väljer att skriva in child sex tourism. Vilket är 

förståeligt då barnsexturism är mer bekant runt om i världen än i Sverige. Men syftet med denna 

undersökning var att ta reda på vad svensk media skriver om barnsexturism för att koppla det 

till den teoretiska delen i studien.  
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5.1 Barnsexturism i svensk media  

Svensk media har knappt belyst att barnsexturism existerar, det finner författaren konstigt med 

tanke på att ett flertal svenskar begått brott och fått straff som barnsexturister.  

Media upplyser inte om att barnsexturism finns, att det är ett globalt problem som kan leda till 

förödande konsekvenser för de inblandade.  

De artiklar som framkommer i sökningen på webben visar sig till stor del vara skrivna av en 

eller flera personer inom organisationen ECPAT.  Det förekommer tipssidor där privatpersoner 

kan lämna tips om de har kännedom om barnsexturism eller sexhandel med minderåriga.  

5.1.2 Pinsamt att barnsexturister går fria 

Svenska Dagbladet har publicerat en artikel som Lars Arrenhenius, ordförande för Ecpat Sverige 

tillsammans med Helena Karlén, generalsekreterare för Ecpat Sverige skrivit.  

 

Arrenhenius & Karlèn, (2010) skriver att det är dags för politiker att gå från ord till handling. 

Artikeln handlar om en svensk man som dömts för sexualbrott mot barn, och att Sverige inte 

lever upp till Barnkonventionen när det gäller att åtala och döma barnsexturister. Han fall har 

överklagats och mannen har även anklagats för att muta rätten att gå fri.  

Sannolikheten för att barnen inom barnsexturismen är svenska är låga, men den svenska 

regeringen har oavsett det blivit kritiserade av FN’s Barnrättskommitté, som undersöker och tar 

reda på hur länderna förhåller sig till Barnkonventionen.  

 

Sverige saknar kunskap om hur många domar, åtal och polisutredningar det finns som handlar 

om svenskars sexuella övergrepp utomlands mot barn. Kommittén stryker även under att 

förövarna måste dömas och åtalas i Sverige, om de inte blir åtalade i landet brottet begåtts. 

Regeringen har fått flera konkreta åtgärder för att motverka och stoppa barnsexturism, 

 

Artikeln förklarar att det måste genomföras undersökningar för att ta reda på vart de svenska 

tursiterna reser och vart de utnyttjar barn i sexuellt syfte. Så länge turisterna inte åtalas går de 

fria och sannolikheten att de fortsätter är stor. Författarna vill understryka att det är viktigt att 

ta reda på vart de svenska barnsexturisterna reser för att sedan kunna förhindra det.  

 

Det är pinsamt så som situationen ser ut i dagsläget, menar Arrenhenius & Karlén, (2010). 

Regeringen har gång på gång utlovat att ta tag i de bristerna som finns, men de svenska 

politikerna har mer eller mindre undvikt frågan och inte tagit den till handling. Majoriteten av 

riksdagsledamöterna vill ge barnsexturismen en ökad prioritet, men varför händer ingenting 

inom den fronten undrar Arrenhenius & Karlén, (2010). 

 

Artikeln avslutar med att söka efter politiker som är villiga att gå från ord till handling och som 

vill driva en politik där barn inte utsätts för övergrepp oavsett vart i världen de befinner sig. 
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5.1.3 ECPAT fejkar sexoffer 

Dagens Media publicerade 2009 en artikel som Kristin Rehnqvist skrivit  

(Rehnqvist, 2009).  

 

Artikeln handlar om att organisationen ECPAT startade en kampanj om ett påhittat offer vid 

namn Kim. Kampanjens syfte var att nå ut till människor rörande frågor om barns rättigheter, 

och med hjälp av den påhittade karaktären Kim som representerade alla offer inom 

barnsexturismen. Kampanjen spred sig globalt, via sociala medier och annonser gav Kim folk 

chansen att ta ställning mot barnsexturism.  

 

ECPAT publicerade följande text tillsammans med en bild av den fiktiva karaktären Kim. 

 

”Under flera år har Kim sålts på den lokala sexmarknaden. Många av förövarna har varit turister, 

några av dem svenskar. Men Kim har lyckats ta sig ur sexhandeln. Nu vill Kim bekämpa 

barnsexturismen och bjuder in alla som vill delta!”(Rehnqvist, 2009). 

 

Rehnqvist, (2009) skriver fortsättningsvis att i kampanjen med Kim uppmanas människor att 

skicka vykort till Göran Hägglund för att få honom att uppmärksamma barnsexturismen på ett 

kommande EU-möte.  

                
Bildkälla: Dagens Media, (2009) 

                      

Syftet med kampanjen som ECPAT drev var att samla in 

stöd för att göra barnsexturismen till en valfråga 

(Rehnqvist, 2009). 

 

Artikeln avslutas med varför kampanjen drivs av en 

påhittad figur. ECPAT svarar att de ville lyfta fram en 

bild av ett barn som inte tillhör den klassiska bilden av 

ett gråtande barn och som är svagt. Namnet Kim är ett 

könsneutralt namn och representerar många offer. 

 

5.1.4 Sverige gör för lite för 
att förhindra barnsexturism 

Expressen publicerade 2008 en artikel skriven av Behrang Behdjou (,Behdjou, 2008). 

Artikeln handlade om att Sverige gör för lite för att förhindra barnsexturismen, enligt 

organisationen ECAPT. 

 

Frågan med barnsexturism har uppmärksammats enligt frivilligorganisationer och 

resebranschen. 

 

Behdjou, (2008) skriver vad organisationen ECPAT arbetar för och vad deras huvudsakliga syfte 
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är. Men han skriver också att det finns ett stort problem med barnsexturism och det är när det 

kommer till regeringens arbete. Det saknas konkreta handlingar mot barnsexturism i dagens 

politiska samhälle.  

 

Handlingsplaner har tagits fram över hur politiker bör arbeta men det är viktigt att 

handlingsplanerna sätts till handling skriver Behdjou, (2009).  

 

Artikeln belyser att det är väldigt få människor som väljer att anmäla potentiella förövare, eller 

om de sett tecken på det utomlands. Det visar på en avsaknad av kunskap från svenskars sida.  

 

Slutligen avslutas artikeln med att förklara hur människor kan anmäla misstanke om tecken på 

barnsexturism. 

 

5.2 Sammanfattning sökning på webben 

En kort sammanfattning visar på att barnsexturismen i media är till stor del upptagen av 

organisationen ECPAT som försöker nå ut med sin propaganda. Det finns inte många artiklar 

som pekar på vad barnsexturismen handlar om och vilka förödande konsekvenser det kan få för 

länder, städer, globaliseringen, barnen och turisterna. Det saknas information och kunskap om 

detta relativt nya fenomen, åtminstone bland de svenska artiklarna.  

 

De tre utvalda artiklarna som författaren har valt ut handlar om tre olika ämnen inom 

barnsexturism, den första artikeln belyste politikernas dåliga intresse i att ta mer ansvar och öka 

prioriteringarna för att motverka och hjälpa till att stoppa barnsexturismen. Artikel nummer två 

ville med sitt inlägg visa på hur organisationen ECPAT arbetar för att få ut med sitt budskap om 

att ge människor mer kunskap om barnsexhandel. Den sista artikeln handlade återigen om att 

människor gör för lite, de som misstänker barnsexturism eller ett brott mot barn ringer sällan 

till polisen. Artikeln belyste även att Sverige måste arbeta tuffare och hårdare och arbeta mot de 

framtagna handlingsplaner som finns idag.   

 

Sammanfattningsvis har författaren fått en klarare förståelse i hur nytt och hur lite kunskap det 

finns i Sverige om barnsexturism och att barn över hela världen utnyttjas av äldre män och 

kvinnor, även från Sverige.  
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6. Analys/ slutsats 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hur spridningen av barnsexturismen har sett ut i 

tid, rum och geografiskt, och vilka bakomliggande faktorer som har funnits bakom spridningen. 

Syftet har även varit att undersöka de faktorer till att barnsexturismen existerar och vilka 

konsekvenser det kan få.  

 

Studien saknar intervjuer och enkätundersökningar, vilket har gett ett annat resultat än vad det 

hade gjort om intervjuer och enkätundersökningar funnits. Men eftersom författaren ansåg att 

intervjuer och enkätundersökningar inte hade kompletterat syftet, så valde författaren att gå på 

teoretiska begrepp och fakta. För syftets ändamål har det varit ett bättre alternativ att skriva en 

studie utifrån tidigare framtagen fakta.  

 

Om studien hade varit byggd på intervjuer och undersökningar hade författaren tvingats att göra 

om syftet samt frågeställningar. Men författaren valde att se om det fanns litteratur och artiklar 

om spridningen i tid och rum, vilket visade sig vara ett mindre populärt ämne bland forskare att 

skriva om. 

 
6.1 Barnsexturism och barnsexturisten 

Barnsexturism är när en man eller kvinna, främst män, som utnyttjar resandet för att lämna sitt 

hemland och åka till ett annat för att sexuellt utnyttja minderåriga mot en ersättning som går till 

barnet eller till barnets familj. 

 

Barnsexturism förekommer som tidigare nämnt, överallt. Det finns inga platser där det inte 

skulle kunna förekomma barnsexturism och där barn utnyttjas av främst äldre män.  

 

I den empiriska delen nämndes Kambodja som en mindre fallstudie, landet är ett av de länder 

som har varit värst drabbat under en längre tid. Landets politiker och myndigheter har gått 

samman för att en gång för alla få ett stopp på barnsexturismen, det var när Thailand skärpte sin 

lagstiftning som turismen spred sig till grannlandet Kambodja.    

 

För turisterna är det viktigt att landet de åker till är ökända för att vara en destination för 

barnsexturister att ha sex med.  Men landet som sin helhet har på grund av detta förlorat turister 

som har annat syfte med resan, vilket påverkar landets ekonomi. Nästan alla I-länder är 

beroende av att turister kommer dit. Organisationerna och myndigheterna spelar en stor roll 

och det är tydligt att den inte gör det i Sverige. I Sverige är vetskapen om att barnsexturism 

existerar nästan lika med noll. FN har sagt åt den svenska regeringen att ha bättre resurser för 

att ta reda på vilka de svenska barnsexturisterna är och vart de åker. Sedan ska de kunna börja 

arbeta med insatser som motverkar.  

 

Antalet offer som är barn som finns i Sverige är oklart, men till den största delen finns 

barnsexturisterna och offren i andra länder. Men det finns flera fall där svenska turister har åkt 

dit och blivit åtalade, men de har med hjälp av korruption betalat till barnet eller barnets familj 
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så att de ska ändra sin historia eller dra tillbaka anmälan. Det finns flera fall där turisterna har 

mutat domaren för att bli frisläppta. Detta är ett stort problem som gör att organisationerna som 

arbetar för att stoppa och motverka barnsexturism får det ännu svårare att stoppa 

barnsexturismen.  

 

 
Lagstiftningen mot barnsexturisterna är pinsam, skriver flera tidningsartiklar. Det beror på att 
det är svårt att idag sätta dit barnsexturisterna med ett riktigt bevismaterial. Eftersom det är 
svårt att veta om barnet är ett barn under arton, straffet blir högre för förövaren om offret är 
under arton.  
 

 

Barnsexturism är ett nytt fenomen för många men författaren tror att om det inte sätts ett stopp 
för det idag kommer allt fler barn att råka illa ut och turister kommer bojkotta vissa platser och 
destinationer. 
 
 

6.2 Spridning i tid och rum 

Studien har uppmärksammat fenomenet barnsexturism och undersökt vart i världen det är 

vanligast med barnsexturism och vart de flesta barnsexturister åker.  

 

Resultatet som framtagits har visat på att det finns länder där barnsexturismen har funnits 

under en längre tid, Kina, Thailand och Spanien är exempel på de länderna. Det är när landets 

myndigheter och frivilligorganisationer arbetar för att motverka och stoppa barnsexhandel, som 

spridningen sker. Barnsexturismen sprider sig till grannländer när myndigheter kommer på 

förövare.  

Det har de senaste åren varit en ökning av barnsexturism i Argentina, Colombia, Sydafrika och 

Kambodja med flera länder till.  

 

Turismen har bidragit med sin beskärda del. Genom att skapa paketresor som erbjuder 

kunderna resor till länder där de sedan blir erbjudna barnsex. Idag förekommer det forum på 

Internet där förövare tillsammans kan samlas och prata om vart barnen finns, vart de får mest 

valuta för pengarna och hur de tar sig dit utan att åka fast.  

 

Organisationen ECPAT har under det senaste decenniet arbetat med att sprida budskap till 

företag, politiker, myndigheter och människor om barnsexhandel och hur viktigt det är att 

stoppa det.  

ECPAT i Sverige driver kunskapsspridningen om barnsexhandel i Sverige och har genomfört 

flera forskningar om vad som pågår mellan barn och turister, vilka faktorer som ligger bakom 

existensen av barnsexturism och vilka konsekvenser det får för offren. Det finns svårigheter att 

veta om ett barn, som enligt definition är under arton, verkligen är under arton. Detta är på 

grund av att i många U-länder saknar barn och vuxna en giltig ID-handling som bekräftar åldern. 

Det betyder att det blir svårt för polisen att straffa förövaren om han åtalas eller ställs till svars.  
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Anledningen till varför det är så få barnsexturister som blir åtalade och straffade beror på att 

turisterna oftast med hjälp av korruption, och mutor till polis eller barnets familj som gör att de 

tar tillbaka sin historia eller åtal.  

 

Det är inte bara spridningen av själva turismen som sker, barnen betraktas som handelsvaror 

och ett utbud medan turisterna styr efterfrågan. Finns de en efterfrågan på en plats, i ett land så 

tar olika kriminella ligor barnen till den platsen eller det landet det finns en efterfrågan. Men 

barnen kan även själva ta sig till platser och länder där de vet att de tjänar enkla pengar av 

främmande människor.  

 

Sjukdomar sprids och påverkar offer och förövare. Väldigt många unga flickor och pojkar bär på 

HIV- eller AIDS-smitta och sprider den vid oskyddat samlag. Det innebär att förövaren riskerar 

att smittas och sprida sjukdomen till sitt hemland. 

 

6.3 Bakomliggande faktorer 

När det blir en ökad turism i mindre utvecklade länder sprider sig även barnsexturismen dit. Det 

gör att barn i redan utsatta miljöer blir utsatta för kommersiellt sexuell exploatering.  

 

Fattigdom är en viktig faktor som ligger bakom varför barn blir utsatta och dras in i 

barnsexturismen, denna faktor är den vanligaste men dock inte den som förklarar varför barn 

blir offer. Vid fattigdom är det vanligt i mindre utvecklade länder att familjerna säljer sina barn 

till främmande turister, eller att de låter de spendera tid med barnen mot en ersättning.  

 

Utöver fattigdom som inte är det faktor som förklarar varför barn blir offer för barnsexturismen, 

finns det andra faktorer som påverkar. Övergrepp inom familj och vanvård, många av de utsatta 

barnen utsätt för fysiska övergrepp av en familjemedlem eller en vän till familjen. Väpnade 

konflikter, barn överges redan vid tidig ålder av situationer som är påverkade av krig och 

konflikter. Barn blir lättillgängliga när de är helt ensamma. Konsumtion, många barn vill ha mer 

pengar att röra sig med och vänder sig då till prostitutionen. Många barn har även gatan som 

hem och arbetsplats och det finns många myter om att ha sex med en minderårig flicka gör 

mannen som ung igen. 
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7. Framtiden för barnsexturismen 

Jag, som författare av denna studie ser på framtiden för barnsexturism som ett hot mot 
turisternas resande. Genom det vill författaren belysa att många av de människor som idag 
utnyttjar resandet gör det i ett rekreationssyfte och inte i fallet med barnsexturisterna, att ha sex 
med minderåriga. 
 
Att fenomenet har framkommit är bara att beklaga och ingenting vi människor kan göra något åt, 
det vi kan göra är att stoppa och motverka all barnsexturism och handel med barn. Låt barnen få 
vara barn och inga offer för turismen.  
 
Jag tror att om allt fler människor vet vad barnsexturism är och i vilka länder allra flest 
barnsexturister åker, risker det landet och destinationen att tappa sina turister som vill resa i ett 
annat syfte. Jag hoppas att de turister som vill uppleva rekreation i ett land som Kambodja, åker 
dit oavsett och tänker på att turisten bidrar till landets inkomst, vilket kan leda till ett ökat 
välfärdsamhälle. 
 
Framtiden, i framtiden kommer fler forskare har studerat ämnet och media kommer att ha 
belyst fenomenet barnsexturism hårdare. Jag hoppas att fler anmäler misstanke om brott mot 
barn i framtiden och att det på något sätt går att stoppa åtminstone en person från att ta ifrån ett 
barn sin rättighet att vara barn. 
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8. Avslutning av uppsatsen 

Barnsexturism är ett ämne som berör. Det berör på djupet när det är barn inblandade i en 

människohandel utan hänsyn och respekt av vilka de förödande konsekvenserna kan bli.  

 

Det finns inte ett bra sätt att avsluta denna studie, mer än att det har påverkat författaren om 

den bisarra verklighet som finns i världen. Barn kommer att utnyttjas så länge det finns en 

efterfrågan av både män och kvinnor, familjer kommer att mer eller mindre att tvingas sälja sina 

barn till främmande turister. För att de ska ha råd med mat och tak över huvudet.  

 

Turismen bidrar till barnsexturismen genom allt de städer, länder och platser byggt upp, 

barnsexturister vet hur de ska utnyttja turismbranschen för att komma åt barnen. 

Barnsexturister vet exakt vilka forum de ska använda sig av och till vilka länder, platser där 

utbudet av barn finns. Kommer det någonsin att förändras?  

 

Organisationen ECAPT, har kämpat de senaste femton åren med att motverka och stoppa 

barnsexturister och barnsexhandel. Det hoppas författaren att de i fortsättningen kommer att 

göra, fast på ett vassare sätt. De måste bli mer aggressiva och driva frågan om barnsexhandel till 

politiker, organisationer, företag och framför allt måste fler människor i Sverige få kunskap om 

barnsexhandel och vad man som människa kan göra för att anmäla misstanke om brott.   

 

Avslutningsvis vill författaren avsluta med ett citat från organisation ECAPT. 

 

“When you see child sex tourism, report it 

Unless everyone takes an active stance against child sex tourism, 

children will continue to be victims of sexual exploitation by tourists” (ECPAT 

International, 2008). 
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9. Källförteckning 

I följande kapitel kommer källförteckningen för studien att presenteras. 
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