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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att studera hur individer inom organisationer, företag och 

myndigheter som arbetar med barnsexturismfrågor upplevde sitt arbete. Detta för att forska i 

hur de upplever att globaliseringen inverkar på arbetet mot barnsexturism. Häri inkluderas 

faktorer som lagstiftning och hur nationellt och internationellt samarbete fungerar. Vi har 

genomfört en intervjuundersökning med sju kvinnor och en man. Intervjuerna har tolkats 

enligt en hermeneutisk ansats. De teoretiska utgångspunkterna var Giddens och Castells 

teorier om globalisering och Loomba och Saids teorier kring den Andre. Sett ur ett 

globaliseringsperspektiv är barnsexturismfrågan komplex. Det finns många bidragande 

faktorer som t.ex. fattigdom, efterfrågan och eurocentrism som påverkar arbetet mot 

barnsexturism, vilket vi funnit gör att arbetet upplevs bli försvårat. Förutsättningarna kring 

lagar och brottsutredning är ytterligare orsaker som vi funnit gör att få förövare blir dömda.   

 

Nyckelord: barnsexturism, globalisering, den andre, mänskliga rättigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare för att hon funnits med oss genom hela processen. Tack vare 

hennes positiva glöd och hjälpsamma råd har vi tagit oss till målet. Tack alla intervjupersoner 

som ställde upp, utan er hade vi inte haft någon C-uppsats. Vi vill även tacka de personer i vår 

närhet som ställt upp med läsning och konstruktiv kritik. 

 

Michael och Madicken.  
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1. Inledning 

 

I DN sommaren 2009, kunde man läsa följande rubrik ”Svenska barnsexturister kan räkna 

med att gå fria”. Artikeln är ett initiativ från de tidigare biståndsministrarna Pierre Schori och 

Alf Svensson. De anser att det är ytterst allvarligt att anmälningar om svenska förövare 

utomlands i regel läggs ner. I artikeln beskriver Schori och Svensson att FN:s 

barnrättskommitté är oroade över den obefintliga informationen om svenska förövare 

utomlands och de uppmanar den svenska regeringen att öka arbetet mot barnsexturism. 

Författarna är kritiska till att rättsapparaten inte fungerar vid barnsexbrott utomlands och de 

uppmanar partierna att lyfta upp frågan och börja agera. Barnsexturism är ett komplext 

område där ingen riktigt vill ta frågan på allvar eller se det som sitt ansvarsområde. Det finns 

mycket brister i rättsapparaten och än idag faller frågan om barnsexturism mellan stolarna 

inom regeringen och myndigheter, anser de f.d. biståndsministrarna. De avslutar med att säga 

att FN:s barnkonvention fyller 20 år i november 2009 och för att Sverige ska kunna leva upp 

till konventionen måste situationen förändras. Barnsexturism bör bli en prioriterad politisk 

fråga som debatteras.
1
 Debatten kring hur frågor som rör barnsexturism ska hanteras är inte 

entydig, det finns olika åsikter som inte anser att till exempel ECPAT (End Child Prostitution, 

Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes)
2
 har de rätta svaren på 

hur sexturismen ska bekämpas. Ledaren i Expressen 27 mars 2008 menade att ECPAT 

kommer med överdrivna och grundlösa påståenden och falska insinuationer emellanåt. Men 

att ingen vågar påpeka ECPAT:s tillkortakommanden på grund av att det anses oförskämt att 

göra detta då deras syfte är ädelt.
3
 Det finns även bloggar som är kritiska till ECPAT som till 

exempel ”Svensk sexualpolitik idag” där författarna påstår att ECPAT inte tar sitt inflytande 

på allvar.
4
 Idag är det svårt att finna svensk forskning inom barnsexturismområdet och vi 

upplever att kunskapen kring barnsexturism är bristfällig, därför har vi varit intresserade av att 

lyfta fram de individer som arbetar mot barnsexturism och få veta mer om hur de upplever sitt 

arbete. Intresset väcktes av att vi ville få en mer nyanserad bild av området än vad som finns 

idag. Av den orsaken blev syftet med denna kvalitativa uppsats att belysa hur anställda på 

företag, organisationer och myndigheter som aktivt arbetar med frågan upplever arbetet för att 

få med olika infallsvinklar. 

                                                

1 Schori, P., & Svensson, A. (2009).  
2 Ecpat, (2004). 
3 Forssberg, J. (2008) 
4 Svensk sexualpolitik idag, (2008). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att studera hur individer inom organisationer, företag och 

myndigheter som aktivt arbetar med barnsexturismfrågor upplever sitt arbete. Vidare vill vi 

även analysera hur de upplever att globaliseringen inverkar på deras arbete mot 

barnsexturism. Häri inkluderas faktorer som lagstiftning och hur nationellt och internationellt 

samarbete fungerar. Frågeställningarna blev därför följande: 

 

Hur upplever individer inom myndigheter, resebyråer och olika organisationer som aktivt 

arbetar mot barnsexturism, sitt arbete mot barnsexturism?  

 

Hur anser individer inom myndigheter, resebyråer och olika organisationer som aktivt 

arbetar mot barnsexturism, att globaliseringen påverkar deras arbete mot barnsexturism? 

 

 

1.2 Begreppsdefinition och avgränsning 

 

Barnsexhandel kategoriseras vanligen under paraplybegreppet trafficking som innefattar all 

illegal handel med människor, djur, droger och vapen. När man talar om trafficking syftar 

man oftast på människohandel för sexuella ändamål, alltså utnyttjande i form av prostitution 

eller andra former av sexuellt utnyttjande. Barnsexhandel omfattar tre områden som är 

följande; handel med barn i sexuella syften, barnsexturism och barnpornografi.
5
 De tre 

områdena överlappar ofta varandra då många barn som utsätts för sexturister också kommer 

från ett annat land än själva landet där övergreppen sker. I Thailand finns exempelvis flickor 

från både Kambodja, Vietnam och Laos men även från länder som Rumänien och Moldavien. 

Det är en global marknad där flickorna är i rörelse och är en del av trafficking.
6
 Själva 

begreppet barnsexturism kan definieras som att det innebär att en person reser till ett annat 

land som ofta är mindre ekonomiskt utvecklat, för att där ha sex med barn mot en ersättning 

av någon form. I denna uppsats kommer begreppet barnsexturism diskuteras både ur ett 

svenskt och internationellt perspektiv.  

 

                                                

5 IM, (2007).  
6 Mam, S (2008), s.168. 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Barnsexturism – Historik 

 

Världens äldsta profession, det är på detta sätt prostitution ofta är karaktäriserad. 

Prostitution anses både vara en urgammal tradition och en naturlig del av människans natur, 

speciellt när det kommer till de som kallas för exotiska andra. Thailand t.ex. anses tillhöra 

denna kategori och förklaringen till att sexhandeln är mer utbredd där är för att köpa och sälja 

sex anses vara mer naturligt i Thailand än i vår västerländska kultur.
7
  

Bishops (1998) åsikt är att prostitution varken är naturlig eller oundviklig utan snarare att 

den regelfäster känslan av att göra sexualiteten främmande för oss som människor. Detta 

skapas av nuvarande ekonomiska och sociala krafter. Redan på 1960-talet, 70- talet och tidigt 

80-tal blev den kommersiella sexindustrin med utlänningar, affärsresande, turister och 

militärpersonal en allt mer betydelsefull del av den thailändska ekonomin.
8
 Till exempel hade 

USA olika armébaser runt om i Sydostasien som rekreationscenter i syfte att skapa en 

avkopplande miljö för amerikanska soldater under Koreakriget (1950-53) och Vietnamkriget 

(1965-73). Detta uppmuntrade fattiga ungdomar att flytta in till städerna och skaffa jobb som 

servitriser, bartenders, massörer och prostituerade. Detta gjorde att prostitutionen började 

blomstra.
9
 Bland annat växte infrastrukturen som behövdes för en utökad sexhandel fram 

under denna period. I och med den militära närvaron har kontakten med utlänningar bidragit 

till att fortsätta skapa en exotisk bild av de asiatiska unga kvinnorna. Bilden av de exotiska 

andra fortsätter att leva kvar. Regeringarna har under de senaste 30 åren använt sig av 

utvecklingsstrategier som använder prostitution till att utveckla sina länder ekonomiskt, vilket 

varit till sexturismens fördel eftersom de valt att blunda för prostitutionens negativa sidor och 

detta bidrog till att sexindustrin exploderade.
10

  

Vågen av unga amerikanska soldater som kom med den militära närvaron under krigen 

hade gjort industrin med sexhandel väletablerad så när soldaterna försvann, försvann även 

flera miljoner människors försörjning, i form av de amerikanska krigsdollar de fick betalt 

med. Efter krigen började den thailändska regeringen tänka framåt och utvecklade landet till 

ett stort turistland. De såg fördelarna med att bjuda in människor från andra länder för att 

                                                

7 Bishop, R et al. (1998), s. 219. 
8 Bishop, R et al. (1998), s. 219-220. 
9 Bishop, R et al. (1998), s. 18. 
10 Poulin, R. (2004). 



4 

 

skapa ekonomisk tillväxt. Prostitutionen hjälpte till att etablera turismen och var en 

tongivande del av den. Turismen har blivit en stor del av den thailändska ekonomin och har 

femdubblats sen 1970-talet. Det finns liknande exempel från andra länder i regionen, som 

Filippinerna, Sri Lanka, Kina, Taiwan och Indien, som också såg fördelarna med att använda 

turism som en utvecklingskatalysator och som inkomstkälla.
11

 I början av 1990-talet började 

missionärer, socialarbetare och barnrättsföreträdare från framför allt Filippinerna, Sri Lanka, 

Taiwan och Thailand märka av en alarmerande ökning av en västerländsk efterfråga på 

minderåriga i sexuella syften i sina respektive länder. Detta var inget nytt fenomen i sig 

eftersom efterfrågan på minderåriga tog fart redan under Vietnamkriget. De samlades i 

Chiang Mai i norra Thailand i början på maj 1990 för att göra något åt barnsexhandeln. De 

valde att arbeta för att väcka den allmänna opinionen och försöka påverka makthavarna att 

vidta åtgärder mot förövarna och att skydda barnen. Detta var början på organisationen 

ECPAT.
12

 Studier inom turism och barnprostitution utfördes först i slutet av 1990-talet på 

utvalda turistdestinationer i södra Asien och Sydostasien. Studierna bekräftade att det fanns 

negativa effekter av turism på barn och detta ledde 1990 till en kampanj mot barnprostitution 

som en del i den asiatiska turismen.
13

 

 

 

2.2 Statistik om barns utsatthet 

 

Statistik kan inte bli exakt när man ska beräkna sexuell exploatering av barn, för att 

mörkertalet kring barnsexturism är stort. Det finns dock beräkningar som visar på problemets 

omfattning och den snabba ökningen. Den ideella organisationen Center for Protection of 

Childrens Right beräknar att 800 000 barn är prostituerade i Thailand. I Indien beräknas det 

finnas mellan 400 000-500 000 barnprostituerade. Sri Lankas uppskattningar är att det finns 

runt 20 000 medan det i Dominikanska Republiken finns 25 000 minderåriga prostituerade. 

Problemet begränsas inte bara till utvecklingsländerna, Europarådet har bland annat beräknat 

att det i Paris 1988 arbetade 5000 pojkar och 3000 flickor som gatuprostituerade. Rädda 

barnen uppskattade 1990 att det fanns 1000 barnprostituerade i Holland. På världskongressen 

1996 i Stockholm presenterade man en studie som visade att prostitutionen bland ryska, 

polska, rumänska, ungerska och tjeckiska barn hade en betydande tillväxt. En av de snabbaste 

                                                

11 O’Grady, R. (1992), s. 126-127, 135. 

      12 Karlén, H. (2009), s. 15-17.   
13 Pimonsaengsuriya, K. (2008), s. 4. 
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växande marknaderna för barnprostitution är USA och Kanada, 1996 uppskattades det att det 

fanns mellan 100 000-300 000 prostituerade barn där.
14

 

Beräkningar från 2000, i en av UN:s världsrapporter som handlar om våld mot barn runt 

om i världen, visar på att 1,8 miljoner barn var indragna i prostitution och pornografi och att 

1,2 miljoner barn var offer för trafficking. Det finns fakta som visar att små barn löper större 

risk att utsättas för fysiskt våld medan sexuellt våld framförallt påverkar de som nått 

puberteten. Flickor löper större risk att försummas eller utsättas för sexuellt våld medan 

pojkar utsätts mer för fysiskt våld. Socioekonomiska faktorer som låg inkomst kan leda till 

ojämlikhet i samhället och låg utbildningsnivå kan leda till stereotypa könsroller. En del barn 

är mer utsatta än andra när det gäller olika former av våld. Barn som är extra utsatta är till 

exempel barnhemsbarn, barn med funktionsnedsättningar, barn från etniska minoriteter, barn 

som bor eller arbetar på gatan, flyktingbarn och barn som lever i samhällen där ojämlikhet, 

arbetslöshet och fattigdom är hög.
15

     

En trettonländers studie som gjordes av Rädda barnen visade att barn som utsätts för 

sexuell exploatering ökar allt mer inom kriminella verksamheter som trafficking av barn i 

sexuella syften, exploatering av barn av turister och barnpornografi. I södra och östra Asien 

uppskattas en tredjedel av de som hamnar i prostitution vara under 18 år. Det är alltmer 

efterfrågat med barn och flickorna blir allt yngre när de hamnar i prostitution. Flickor i Nepal 

som trädde in i sexhandeln var på 1980- talet runt 16 år medan siffror från 1990-talet visade 

att åldern sjunkit till mellan 12-14 år. Riskfaktorerna för att hamna i sexhandeln är till 

exempel att barnet utstått våld i hemmet inkluderat sexuellt utnyttjande av maken till unga 

gifta flickor som sedan inte accepteras tillbaka i sin ursprungsfamilj eller att de utesluts från 

skola och arbetsplats.
16

 WHO har siffror från 2006 på att upp emot 150 miljoner flickor och 

73 miljoner pojkar världen över, under 18 år har varit utsatta för påtvingade sexuella 

umgängen eller andra former av sexuellt våld som innehöll fysisk kontakt. Många av barnen 

har tillfogats sexuellt våld från familjemedlemmar eller andra människor som bor hos eller 

besöker familjen.
17

  

I en ILO/IPEC (International Labour Organization)/(International Programme on the 

Elimination of Child) studie i Vietnam, var det 12 % av barnen som utnyttjades i sexindustrin 

som sa att de hade utsatts för tortyr, blivit slagna av kunder eller arbetsgivare på grund av 

                                                

      14 Castells, M. (2000), s. 172-173. (band 3) 
15 UN, (2006), s. 12-13. (kap. 1) 
16 UN, (2006), s. 244-246.(kap. 6) 
17 UN, (2006), s. 54. (kap. 3) 
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olydnad och att de genomgått flera aborter. De kunde genomgå en abort på morgonen och på 

eftermiddagen samma dag träffade de en ny kund. I Mongoliet, var det 33 % av de flickor 

som exploaterats i sexhandeln som antydde att de hade blivit våldtagna. På Jamaica 

rapporterade pojkar i prostitution att de riskerade att bli utsatta för våld av individer som 

avskydde homosexualitet. Social exklusion är en annan aspekt när det kommer till sexuellt 

exploaterade barn. Det är svårt för barn att kunna återvända hem efter att ha varit 

prostituerade och det spelar ingen roll att de blivit indragna i industrin på grund av lögner och 

bedrägerier. De blir socialt stämplade och utstötta, de är skamsna och skyller ofta på sig själva 

för det som skett.
18

 Marie- France Botte som själv bott fyra år i Bangkok och undersökt hur 

barn har det i sexindustrin kom fram till att omkring en fjärdedel av de barn hon undersökte 

bar spår av misshandel, en fjärdedel led av en eller flera sexuellt överförbara sjukdomar och 

nästan en tredjedel var HIV-positiva. Det visade sig att omkring 60 % av barnen haft kontakt 

med västerländska pedofiler. Hon talar om att det strax innan 1994 fanns siffror på att det 

fanns runt 800 000 prostituerade i landet och av dem tror hon att 200 000 var barn. 
19

 

 

 

2.3 Lagstiftning 

 

Möjligheten att använda svensk lagstiftning för brott begångna i utlandet har nu funnits i 

46 år och går även under namnet extraterritoriell lagstiftning. Det har trots denna möjlighet 

lagförts få fall av barnsexturism sedan lagen infördes 1962.
20

 Svensk lagstiftning kan 

användas för brott som begåtts utomlands om ett antal krav är uppfyllda. Till exempel att 

personen i fråga är svensk medborgare eller är utlänning med hemvist i Sverige och att 

Sverige och landet där brottet begåtts i har liknande lagstiftning. Med dubbel straffbarhet 

menas att om en gärning är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten kan personen inte 

dömas i Sverige. För att ett straff ska anses giltigt gäller det att både Sverige och det land där 

brottet begåtts i har samma form av lagstiftning, och att gärningen ger straff i båda länderna. 

Idag kan svenska individer som förgriper sig på barn i utlandet få fängelsestraff, framförallt 

tack vare att lagen om dubbel straffbarhet togs bort 2005 för allvarliga sexualbrott mot barn. 

                                                

18 UN, (2006), s 246-247. (kap. 6)  
19 Botte, M et al. (1994), s.10. 
20 Diesen, C. et al. (2008), s.4. 
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Detta gör att det land som brottet begås i inte behöver ha samma lagstiftning som Sverige för 

att det ska gå att lagföra brottet här.
21

 

Syftet är gott med den extraterritoriella lagstiftningen som innebär att det går att åtala 

personer som begår brott utomlands i Sverige. Även faktumet att man tagit bort paragrafen 

om dubbel straffbarhet har varit behjälpligt men trots detta kompliceras situationen av olika 

svårigheter då det går att konstatera att det inte skett många fällande domar. Dels finns det ett 

utbrett motstånd mot att anmäla misstänkt kommersiell sexuell exploatering av barn då man 

befinner sig på semester, det blir en tvekan pga. att man inte vill förstöra sin semester med att 

t.ex. sitta på en lokal polisstation och bli förhörd av den lokala polisen. Det har inte skett 

något åtal och bara en anmälan i snitt per år med svenska förövare och/eller offer under 

perioden 2004-2007. Det finns uppskattningar gjorda baserat på antal män och antal resor, 

samt antalet män som köper sex. Dessa visar att svenskars sexualbrott som sker utomlands, i 

form av köp av sexuella tjänster av personer som är under 18 år ligger runt 3-4000 per år. Det 

är alltså i det närmsta riskfritt att begå dessa brott, då ingen har blivit åtalad. Av de få fall som 

anmälts är bara ett anmält av en utomstående person. Resterande har anmälts av 

frivilligorganisationer eller av de sociala myndigheterna.
22

 

 

 

2.4 Styrdokument med fokus på Mänskliga rättigheter 

 

Bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. Under andra världskriget skedde en rad 

övergrepp på människor, detta ledde till att världens länder började diskutera gemensamma 

deklarationer för att skydda världens medborgare mot olika övergrepp. 1946 bildades FN:s 

kommission för mänskliga rättigheter och de fick i uppdrag att skapa en allmän förklaring om 

de mänskliga rättigheterna som skulle gälla världen över, denna förklaring antogs 1948. Det 

finns sex kärnkonventioner bland annat konventionen om barnets rättigheter. Det finns idag 

även ytterligare två protokoll som handlar om barn i väpnande konflikter respektive om 

handeln med barn, barnprostitution och barnpornografi. 1999 kompletterades konvention 138 

med konvention 182 som innebär att barn genast ska tas bort från farliga arbeten såsom farliga 

kemikaliearbeten, arbete i gruvor och handel med sexuella tjänster. Enligt ILO:s analys finns 

                                                

21 Gregow, T. (2009), s. 906. 
      22 Diesen, C. et al. (2008), s.31, 34. 
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det ett samband mellan ekonomisk utveckling och minskat barnarbete.
23

 Nästan alla länder i 

världen har skrivit på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Trots detta har många 

länder svårt att leva upp till löften om att ge människor lika behandling och samma 

rättigheter.
24

  

Konventionen om barns rättigheter består utav 54 artiklar och grundläggande är att alla 

barn har samma rättigheter oavsett land, kön, hudfärg, religion och att barnets bästa alltid ska 

sättas i främsta rum. Ingen annan konvention har ratificerats så snabbt som barnkonventionen. 

Idag är det bara USA och Somalia som inte har skrivit under den. Trots konventionen 

fortsätter det ske allvarliga kränkningar av barns rättigheter dagligen.
25

  

Att ratificera en konvention innebär att ett land har bundit sig folkrättsligt till att 

förverkliga den vilket Sverige gjorde 1990. När länder inte lever upp till barnkonventionen är 

det FN:s barnrättskommitté som ger kritik och försöker göra bestraffningsåtgärder genom 

påtryckningar.
26

  

I barnkonventionens artikel 34 står det följande: ”Konventionsstaterna åtar sig att skydda 

barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål skall 

konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder 

för att förhindra att ett barn förmås eller tvingas delta i en olaglig sexuell handling, att barn 

utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet och att barn utnyttjas i 

pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.”
27

  

 

Världskongresserna. Den senaste Världskongressen mot sexuell exploatering av barn och 

ungdomar hölls i Brasilien i slutet av 2008. Den första Världskongressen var i Stockholm, 

Sverige 1996 och den andra världskongressen skedde i Yokohama, Japan 2001. På 

världskongresserna diskuteras åtgärder, aktionsplaner för hur staterna världen över ska kunna 

stoppa sexuell exploatering av barn och ungdomar. Även viktiga framgångar lyfts fram, till 

exempel är det ett stort framsteg att det idag finns ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen 

som handlar om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. 15 november 2008 

var det 129 stater som hade ratificerat detta protokoll. På kongressen lyftes det fram att det är 

                                                

23 Studiecirkel Global respekt, (2003), s. 181-182, 191, 201. (Mänskliga rättigheter del 1.) 
24 Studiecirkel Global respekt, (2003), s. 19. (Fattiga och rika del 1.) 
25 Amnesty Sverige, (2009).   
26 Barnombudsmannen, (2008). 
27 Barnombudsmannen, (2009). 

http://www.amnesty.se/ommanskligarattigheter/tematiskinformation/barnetsrattigheter/
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viktigt att både jobba på internationell nivå och regional nivå med de olika instrument som 

finns att tillgå, i form av konventioner som barnkonventionen och olika samarbetsavtal.
28

 

 

ECPAT:s arbete mot barnsexturism. ECPAT Sverige startade 1996 som en ideell förening 

och är en underavdelning till ECPAT International.
29

 ECPAT är en av de organisationer som 

jobbar hårt för att uppmärksamma barnsexturism och skapa förändring. De arbetar för att 

lagstiftning och samarbete mellan gränser och inom länder ska bli bättre. Det är mycket tack 

vare deras arbete som frågan har uppmärksammats världen över.
30

 Den uppmärksamhet som 

fenomenet fått i media och hos de som suttit vid makten har även det gjort att frågan blivit 

mer aktuell, men barnsexturism är än idag ett område där det behövs fler åtgärder och mer 

resurser.
31

 Även resebranschen har tagit ett stort ansvar då det kommer till barnsexturism, då 

det oftast är deras kunder som begår brotten. Nästan alla reseföretag har skrivit på den 

uppförandekod (Code of conduct) som ECPAT arbetade fram 1997 som en slags policy för de 

som verkar inom turistbranschen.
32

 Vidare finns det andra samarbeten som Schyst resande 

som är ett nätverk där det ges tips och idéer på hur människor kan resa etiskt och medvetet. 

Samarbetspartnerna för sidan är bland annat ECPAT, Fair Trade Center och Hotell- och 

restaurangfacket.
33

 

 

Code of conduct. Denna policy är till för att lägga upp riktlinjer för hur researrangörerna 

ska arbeta för att motverka barnsexhandel. Policyn ska underlätta för personal på plats och 

samtliga ska genomgå utbildning och få verktyg för att veta hur de ska handla vid en 

brottssituation. Det handlar till stor del om att ständigt informera och uppdatera personalen 

om detta. Även de hotell som samarbetar med researrangörerna inkluderas i arbetet och de 

måste skriva på en speciell klausul som tvingar dem att aktivt ta avstånd från barnsexhandel 

på deras hotell, innan de skriver hotellkontraktet. Om hotellet bryter mot denna klausul kan 

det leda till att kontraktet upphör med omedelbar verkan. Ytterligare ett av kraven som de 

researrangörer som skrivit under förväntas utföra, är att informera resenärerna om ECPAT 

och om uppförandekoden. Till sist ska researrangören även informera de lokala 

samarbetspartners på resmålen att de är med och arbetar mot barnsexhandel. Det sista kriteriet 

                                                

28 3rd World Congress, (2008).  s. 1, 2, 5. 
29 IM, (2007). 
30 O’Connell, J. (2004), s.31. 
31 IM, (2007). 
32 Diesen, C. et al. (2008), s.4. 
33 Schyst resande. (2009). 
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för att få skriva på uppförandekoden är att årligen rapportera till ECPAT om sitt arbete mot 

barnsexhandel.
34

 Det har på senare tid även framarbetats uppförandekoder för andra branscher 

inom näringslivet, till exempel håller Bankföreningen på att utföra en liknande process för 

sina medlemmar, där bankerna ska kunna förhindra och försvåra betalningen av 

barnpornografi.
35

 

 

2.5 Varför existerar barnsexturism? 

 

Det finns en mängd olika faktorer som bidrar till att barnsexturism existerar. Här tas de 

viktigaste faktorerna upp för att försöka förklara och ge en bild av vad det är som bidrar till 

detta fenomen. Det är inte något som är enkelt att besvara, utan det är en komplicerad 

kombination av dessa faktorer som gör att fenomenet existerar i olika utsträckning över hela 

världen. 

 

Efterfrågan på barn. Det som styr marknaden och villkoren för människohandel med barn 

i sexuella syften är just efterfrågan, eftersom handeln kommer att existera så länge efterfrågan 

existerar och det finns en stor lönsamhet med verksamheten. Det är lönsamheten som gör att 

medlare och profitörer av olika slag har ett intresse av att sälja barnen. Det går att skylla på 

olika faktorer som fattigdom och bristen på andra försörjningsalternativ som anledning till att 

barnsexhandel förekommer, men det är i grund och botten en förenklad bild. Detta eftersom 

det är en mängd olika samverkande faktorer som gör att barn säljs som varor på 

sexmarknaden i världen.
36

 Utan en efterfrågan, finns det inget utbud. Det är ingen lätt sak att 

förklara, utan det finns flera underliggande och komplexa faktorer som till exempel 

massturism och teknologi som gör det möjligt för barnsexturister att uppleva en bristande 

känsla av ansvar för sina handlingar, när de förgriper sig på barn i andra länder. Internet har 

också möjliggjort att efterfrågan har ökat för barnsexturism, eftersom Internet gör att det blir 

enklare att kommunicera mellan de som redan utövar barnsexturism och de som är potentiella 

barnsexturister.
37

 Det finns ett samband mellan tillgång och efterfrågan som oftast styrs av 

                                                

34 Code of conduct. 
35 ECPAT, (2009). 
36 Karlén, H. (2009), s.119. 
37 Brungs, M. (2002), s.2-3. 
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kriminella nätverk som agerar på global nivå, de kontrollerar tillgången till prostituerade och 

ser till att de som efterfrågar får vad de vill ha.
38

 

  

Fattigdom. Fattigdom är en institutionellt definierad norm som anger en resursnivå där det 

inte är möjligt att nå en levnadsstandard som anses som en miniminorm i ett visst samhälle 

vid en viss tidpunkt. Castells (2000) belyser ytterligare en term som socialstatistikerna kallar 

för misär, vilket innebär extrem fattigdom. Det är viktigt att se på dessa begrepp i dess 

kulturella och sociala sammanhang, det går inte att skapa ett världsomspännande mått för 

fattigdom. Ett annat viktigt begrepp när man diskuterar fattigdom är ojämlikhet som handlar 

om en relativt ojämn fördelning av resurser mellan olika sociala grupper och individer.
39

  

Ett annat sätt att definiera fattigdom är att skilja på absolut och relativ fattigdom. Absolut 

fattigdom bygger på idén om existensminimum och för att det ska handla om absolut 

fattigdom måste vissa villkor vara ouppfyllda. Dessa är bland annat att ha tillräckligt med mat 

och en skälig bostad för att kunna upprätthålla sin hälsa. Alla är inte eniga om att man kan 

fastställa vad som är existensminimum på just det här sättet. Det finns forskare som menar att 

det är bättre att använda begreppet relativ fattigdom som innebär en fattigdom i relation till 

den generella levnadsstandard som finns i ett visst samhälle. Fattigdom är kulturellt definierat, 

det är därför svårt att hitta ett universellt mått för att definiera den. De saker som betraktas 

som viktiga i ett samhälle kan betraktas som lyx i ett annat.
40

  

Snedfördelningen av resurser mellan olika länder fortsätter att öka samtidigt som 

världsbefolkningens genomsnittliga levnadsstandard har ökat på grund av ökade 

utbildningsmöjligheter och bättre hälsostandard. Globalt sett har dock skillnaderna i 

resursfördelning polariserats och ökat de senaste tre årtiondena, eftersom de 20 fattigaste 

procenten av befolkningen har fått se sin andel av de globala inkomsterna minska kraftigt från 

2,3 till 1,4 procent. Medan de 20 rikaste procentens andel har ökat från 70 till 85 procent. Vår 

värld blir allt mer polariserad eftersom att skillnaden per capita inkomst mellan 

industrivärlden och utvecklingsvärlden har tredubblats mellan 1960 och 1993. De tre rikaste 

personerna på jorden har tillgångar som motsvarar de 48 fattigaste ländernas BNP, alltså 600 

miljoner invånare.
41

 Den urbanisering som skett och fortfarande sker i stora delar av världen 

har också bidragit till att det funnits ekonomiska följder för de outbildade jordbruksarbetare 

                                                

      38 Castells, M. (2000), s 174. (band 3)  
39 Castells, M. (2000), s. 84. (band 3) 
40 Giddens, A. (2003), s. 277-278. (Sociologi) 
41 Castells, M. (2000), s.89, 93. (band 3) 
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som flyttat från landsbygden till städerna. Deras plats inom den formella ekonomin är inte 

självklar och det kan hända att de tvingas in i den informella och oreglerade delen av 

ekonomin för att klara sig. Detta får sociala följder i form av att det skapas en enorm 

fattigdom i områden med mycket människor, med bristande social service och för få resurser. 

Barn blir tvingade att tigga och kan tvingas leva på gatan då deras familjer är fattiga.
42

  

På grund av den globala marknadens intåg i miljontals människors vardagsliv, har 

fattigdomen fördjupats och utarmat breda befolkningsskikt, detta har lett till att många 

familjer tvingats ta till olika överlevnadsstrategier, som till exempel att erbjuda sina barn till 

tvångsarbete eller skicka ut dem på gatan.  

Det finns enorma vinstmöjligheter på den globala världsmarknaden om man använder sig 

av barn då de är billig arbetskraft och man kan tjäna mer pengar på de varor och tjänster som 

de producerar. Som exempel kan man ta den internationella turistbranschen där 

medelinkomstturister kan kosta på sig lyxservice för en billig peng, mycket tack vare den 

överexploatering som finns av den lokala arbetskraften, som inkluderar många barn. Det är 

inte bara turisterna som tjänar på detta, utan även entreprenörerna eftersom de oftast väljer 

barn som arbetare till sitt företag, för att de många gånger själva är fattiga och inte får så stor 

vinstmarginal. Genom att anställa barn kan de spara in på produktionskostnaderna, i form av 

lägre löner och sämre arbetsvillkor.
43

 

   

Korruption. Poliser kan börja skydda bordeller för att få betalning och fri tillgång till de 

prostituerade flickorna eftersom polismän i Thailand tjänar dåligt med pengar. Korruptionen 

är utbredd och förekommer på alla nivåer i samhället. Mutor från bordeller och illegala 

spelhålor är en vanlig väg att få in lite extrapengar på. Agenter som värvar flickor i t.ex. 

byarna använder sig av antingen övertalning, falska löften eller affärsuppgörelser och när inte 

det räcker sker kidnappning eller utpressning. Ett sätt är att låna en fattig familj pengar, för att 

sedan kräva dem tillbaka. När familjen inte kan betala erbjuds lösningen att agenten ska få 

dottern.  Klasskillnader är en del av den thailändska kulturen där munkar och västerlänningar 

har en hög ställning på samhällsstegen. Detta är något som västerlänningarna kunnat ta fördel 

av eftersom en polis hellre griper ett mörkhyat barn än en vit förövare.
44

  

 

                                                

42 Giddens, A. (2003), s. 488-490. (Sociologi) 
43 Castells, M. (2000), s.170- 171. (Band III) 
44 Jalakas. I. (1995), s 32- 34, 39, 43. 



13 

 

Globalisering. Det som ingår i begreppet globalisering är de texter och rörelser som har 

försökt att karaktärisera de förändringar som skett sedan mitten på 1900-talet. Dessa 

omvandlingar har påverkat allt från kommunikation, arbete, teknologier, kapital, handel, 

marknader och produktion. Dessa massrörelser med människor har haft en global natur, de har 

överskridit de nationsgränser som traditionellt finns och startat en omstrukturering av de 

relationer som finns mellan olika nationer, kulturer och stater i en riktning som går mer åt det 

transnationella, övernationella eller subnationella hållet. Det som blivit effekten av dessa 

förändringar och omvandlingar är att det har skapats en föreställning om uppkomsten av en 

global by eller en global kultur. Denna föreställning är särskilt tydlig när det kommer till 

spridningen av olika sociala rörelser kring frågor som kön, fred och ekologi. Att skapa ett 

begrepp som globalisering handlar mycket om att hitta olika kategoriseringar för de 

djupgående och nya sociala och institutionella omvandlingar som sker världen runt. Det kan 

uppfattas som att världen krymper på grund av dessa förändringar, att de värderingar som 

omger oss blir mer och mer globala och att kulturella yttringar sprids och blir mer integrerade, 

tillsammans med att nationsgränserna blir mindre viktiga. Det har inom den akademiska 

diskursen blivit en ständig närvaro av globaliseringen som begrepp. Sättet att beskriva det 

pågående tillståndet som globalisering eller global kultur, finns till stor del inom alla de olika 

disciplinerna och som en reaktion på detta har den antiglobala rörelsen vuxit fram.
45

  

 

Imperialism. Det finns forskare som säger att globalisering bara är ett täcknamn för den 

amerikanska imperialismen, att världsekonomin domineras av amerikansk ekonomi och dess 

makt. På 1980-talet och tidigt 90-tal talade man främst om en värld av globala bolag som 

överskred nationsgränser och kunde kallas för en global by. Andra refererade detta till att 

världsekonomin bestod av stater som var beroende av varandra och som var länkade 

tillsammans av internationella bolag. Detta perspektiv är inte längre hållbart i dagens värld 

enligt Petras & Veltmeyer (2001). De menar att av de systematiska analyser som gjorts av 

sammansättningen av den internationella ekonomin, kan man se att det är de amerikanska 

multinationella bolagen som är den mest dominerande kraften. De idéer som finns om en 

bipolär eller tripolär värld av en mer diversifierad världsekonomi som baseras på de 

uppkommande asiatiska mirakelekonomierna är en hägring. Även idén att Europa skulle vara 

en motvikt till den amerikanska makten med förankring i Tysklands återförening är inte heller 

tydlig och uppenbar, åtminstone inte i förhållande till de enorma bolag som formar 

                                                

45 Eriksson, C. et al. (1997), s. 58-59.  
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världsekonomin. Sett ur detta perspektiv på globaliseringen har den blivit en maskering för 

den uppkommande makten som amerikanska bolag har att exploatera och berika sig själva 

och sina direktörer.
46

   

 

Eurocentrism. Eurocentrism är ett begrepp som utgår från västvärlden som en självklar 

utgångspunkt i all kultur och som på samma gång förstärker synen som väst har.  De övriga 

kulturerna avkulturaliseras och tvingas ingå i västvärldens kulturdiskurs. Det råder ett 

motsatsförhållande mellan de här olika systemen som uppstått på grund av koloniseringens 

strukturer där skillnaderna mellan väst och övriga världen skapats i form av marginaliserade 

samhällen, människor och kulturer.
47

  

Västvärlden tog makten över österländska kulturer genom kolonisering. Genom denna 

maktdemonstration skapades ett maktförhållande, där mötet med de främmande var fyllt av ett 

vi och dem tänkande. Det finns kvar myter från denna tid som än idag påverkar hur vi ser på 

människor från främmande kulturer. Till stor del beror detta på att myter och stereotyper är 

verktyg som ofta används i vår mediekultur, vilket bidrar till att vi upprätthåller och stärker 

dessa.
48

  

Människor som köper sex av minderåriga i andra länder brukar använda myter som ett sätt 

att försvara sina handlingar. Till exempel cirkulerar myten om att asiatiska länder har en mer 

tillåtande kultur där asiatiska barn utvecklas tidigt sexuellt och därmed är det ingen skam att 

prostituera sig där. Många sexturister kan kallas för barnsexturister, för att en stor del av de 

kvinnor som utnyttjas i sexhandeln är väldigt unga och varken bordeller eller männen som vill 

ha sex frågar efter födelseattester. Många prostituerade når inte ens sin 18-årsdag, de dör av 

drogmissbruk, AIDS, misshandel eller självmord. En klassisk myt som cirkulerar är att ett 

samlag med en oskuld stärker manligheten. AIDS-hotet har skapat en tro på att ett samlag 

med barn minskar risken för att få AIDS. I själva verket är det precis tvärtom, ett barns 

slemhinnor är mycket skörare än en vuxens och därmed ökar risken för AIDS. Barn som 

befriats från bordeller bär ofta på HIV-viruset. 1993 gjorde thailändska myndigheter en 

undersökning som visade att 70 procent av de barnprostituerade var smittade av HIV-viruset. 

Fortfarande betalar många extra för att få slippa använda kondom. De västerländska männen 

                                                

46 Petras, J. et al. (2001), s. 62.   
47 Eriksson, C. et al. (1999), s. 131-132. 
48 Jansson, A. (2004), s. 58. 
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försvarar sig också med att de gör de asiatiska barnen en tjänst när de köper sex, pengarna blir 

ett slags bistånd på gräsrotsnivå enligt dem.
49

  

 

Kvinnor och barns strukturella underordning i samhället. I de flesta av dagens samhällen 

finns det fortfarande kvar patriarkala strukturer enligt Castells (1997). Det som karaktäriserar 

det patriarkala samhället är mäns institutionellt genomdrivna överordnad inom familjen. Detta 

återspeglas i den maktutövning som genomsyrar hela samhällets organisation, alltifrån polit ik 

och lagar till konsumtion, produktion och kultur.
50

  

Giddens (2003) uttrycker i sin bok att kvinnor och barn ofta ses som ett överskott i de 

fattigare delarna av världen, då det är ekonomiskt svåra tider med hög arbetslöshet. Detta är 

ytterligare en faktor till att kvinnor och barn förs in i sexindustrin. Familjer blir desperata och 

säljer sina barn till prostitution för att klara sig.
51

 Sexhandeln uttrycker och vidmakthåller 

synen på kvinnor och barn som objekt och är en yttring på att det finns ett patriarkaliskt 

förhållande, där mannen är normen, vilket skapar orättvisa maktförhållanden. Kvinnor och 

barn ses som handelsvaror istället för individer med känslor, behov och rättigheter. Det är 

svårare att betrakta en jämställd person som en vara och framför allt att behandla denna som 

något som går att köpa eller sälja.
52

  

Ytterligare anledningar till att barn hamnar i sexindustrin är att många flickor som jobbat 

som hemhjälp i olika hushåll, slutligen hamnar på en bordell eller liknande. Som hemhjälp 

blir de ofta utsatta för misshandel, våldtäkter och sexuella trakasserier från hushållets manliga 

medlemmar. Flickor som blir ivägskickade eller blir gravida har inte många utvägar än att bo 

på gatan eller prostituera sig. En rapport från Tanzania visade att de flickor som kommit till 

supportcentrum för ”sexuellt exploaterade barn” hade jobbat som hemhjälp och blivit sexuellt 

utnyttjade och efter det hamnat på gatan. Föräldrar tror det är säkert att skicka barnen till 

andras hushåll då de tror att barnen ska få det bättre med mat och omsorg av den familj de 

hjälper till i.
53

 

 

Familjens upplösning. Barn har i alla tider utnyttjats på olika sätt och utsatts för fysiska, 

psykologiska och sexuella övergrepp, men i och med det Castells (2000) kallar för 

informationsålderns början har det skett en förändring på det sätt som de blir utnyttjade på. 

                                                

      49 Jalakas, I (1995), s. 11, 18-20, 23, 26. 
50 Castells, M. (1997), s. 147 (band 2) 
51 Giddens, A. (2003), s.139. (Globalisering) 
52 Kvinna till kvinna. (2009). 
53 UN, (2006), s 244-246. (kap. 6) 
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Det nya som uppstått i globaliseringens kölvatten är bland annat den globala massturismen 

som möjliggör utnyttjandet av barn och den internetbaserade barnpornografin. Samt att 

barnen utnyttjas i industrier som mattväverier som producerar för export över hela världen, 

problemet med utnyttjandet av barn blir därför mycket mer omfattande. Allt eftersom 

efterfrågan på varor ökar och tillgängligheten till barn som kan uppfylla denna efterfrågan, 

kommer barns situation fortsätta att vara utsatt.
54

       

Det som skett under globaliseringens tidsålder är att barn har fått sämre villkor. De 

strävanden för att skapa mer trygga förhållanden som gjorts genom åren sedan 

industrialismens genombrott, har med den informationella kapitalismens inträde i 

utvecklingsländerna omintetgjorts. Det har skett en dramatisk tillbakagång inom detta område 

i form av att de globala nätverken tagit över staterna. Castells (2000) säger vidare att den 

informationella kapitalismen inte tar hänsyn till barns rättigheter. Det som är specifikt för den 

informationella kapitalismen är dess sociala struktur, denna har sina egna regler och sin 

dynamik som systematiskt hänger ihop med övergrepp och överexploatering mot barn. 

Grunden för dessa är de mekanismer som skapar fattigdom och social utstötning över hela 

världen. Den teknologiska utvecklingen går fortare fram än vad sociala kontrollinstitutionerna 

hinner med, de kringgås av informationens och kapitalets nätverk, vilket lett till att den 

traditionella familjen till viss del upplösts och där saker som tidigare skyddat barn, inte längre 

gör det.
55

 

   

 

2.6 Vem är förövaren? 

 

Lau (2008) beskriver sexturister som en icke homogen grupp, de kommer från olika 

bakgrunder, klasser och samhällen. De som utnyttjar barn kan delas in i två olika kategorier, 

tillfällighetsförövare och preferensförövare.  Den första kategorin behöver inte nödvändigtvis 

vara intresserad av barn utan det är något som bara sker. Medan den andra kategorin, till 

exempel pedofiler medvetet väljer barn. Sexturisterna som utnyttjar barn rättfärdigar sitt 

beteende med att säga att barnsexhandel även hade funnits utan deras medverkan och att det 

verkliga brottet inte handlar om deras eget utnyttjande.
56

  

 

                                                

    54 Castells, M. (2000), s. 176-177. (band 3) 

    55 Castells, M. (2000), s. 176-178. (band 3) 

    56 Lau, C. (2008), s.147. 
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3. Tidigare forskning 

 

Vi har valt att dela upp den tidigare forskning som vi funnit i två kategorier som går in lite 

djupare på olika aspekter av hur globaliseringen bidrar till barnsexturismproblematiken. 

Kategorierna rör sig inom områdena kommunikation och den Andre. Många av de artiklar 

som finns är av en beskrivande karaktär och undersöker olika aspekter av fenomenet 

barnsexturism, vi har valt de som är relevanta för vårt syfte och frågeställningar.  

 

 

3.1 Globalisering och kommunikation. 

 

Internet är en del av globaliseringen som har möjliggjort kommunikation och 

informationskanaler för grupper som vill köpa sex av barn i andra länder. McCabe (2007) 

beskriver i sin forskning hur internet medverkar till att möjliggöra för de kriminella 

organiserade grupperna att förmedla kontakter till förövare världen över. Internet har t.ex. 

enligt amerikanska justitiedepartementet varit ett verktyg i samband med trafficking i USA. 

Internet försvårar polisarbetet eftersom det är svårt att lagföra de brott som äger rum där, då 

det kan vara olika lagar som gäller beroende på vilket land det sker i. Hon skriver att trots att 

vi idag lever i en ålder av datateknik är det nästan otänkbart att tänka sig att 75 % av polisens 

jurisdiktion inte har rapporterat ett enda fall av övergrepp mot barn via internet i USA. 

Rapporten är en sekundär studie där författaren använder andra forskares datamaterial för 

att studera relationen mellan polisen och internetleverantörer när det kommer till 

barnprostitution och barnpornografi. I de fall som har rapporterats till polisen handlade 

majoriteten om barnpornografi, eftersom att barnpornografin är den mest utspridda formen av 

utnyttjande av barn på internet. Internetleverantörer är mer medvetna om brotten och deras 

ansvar att rapportera men då de är vinstdrivande ligger det inte i deras intresse att arbeta aktivt 

med att hitta förövare på internet. I slutet på artikeln konstaterar McCabe (2007) att 

användandet av internet främjar övergrepp på barn då det inte sker aktiva försök att hindra 

förövares verksamhet. Det finns idag ett behov av en reglering av innehållet på internet men 

det är svårt att veta vart gränsen ska sättas.
57
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Samarbete är en viktig del när det kommer till globalisering och kommunikation. Detta är 

något som både Brungs (2002) och Buck (2008) fokuserar på i sin forskning. Brungs (2002) 

skriver om lagstiftning och hur Australien inte uppfyller det internationella samarbetets krav 

medan Buck (2008) fokuserar på hur man kan kriminalisera sexbrott mot barn genom 

internationellt samarbete. Brungs (2002) artikel är skriven i syfte att undersöka hur den 

australiensiska lagstiftningen mot barnsexturism fungerade efter det att landet skrev på FN:s 

Optional Protocol to the Convention on the rights of Children, specifikt när det kommer till 

handel av barn, barnprostitution och barnpornografi. Den fokuserar även på det internationella 

gensvaret när det kommer till den bristfälliga lagstiftning som finns på grund av de 

ekonomiska intressen som finns inom barnsexindustrin. Artikeln fokuserar främst på 

barnsexturism i Asien, på grund av dess närhet till just australienska sexturister. Eftersom 

majoriteten av barnsexturister åker från rikare till mer fattiga delar av världen så som Brungs 

(2002) menar sker, spelar fattigdom en stor roll för fenomenets existens.  

Brungs (2002) tar i artikeln upp trender och problem inom barnsexturism där fattigdom är 

ett stort problem, särskilt när det handlar om tillgången till barn. Orättvis ekonomisk 

utveckling har resulterat i en utarmning av landsbygden i många asiatiska länder och det leder 

till låg utbildningsnivå och analfabetism. Detta leder till att familjer tvingas flytta in till de 

mer tätbefolkade områdena där hemlöshet och arbetslöshet väntar. I situationen med extrem 

fattigdom har många familjer och barn inget annat val än att vända sig till prostitution. 

Underliggande grunder för den efterfrågan som finns på prostituerade barn är massturismen 

och teknologiska framsteg, gör att det blir lätt för de som är barnsexturister att uppleva en 

bristande känsla av personlig ansvarsskyldighet när de utnyttjar barnen. Det ger en känsla av 

anonymitet som förstärker möjligheterna att få tillgång till sårbara barn. Hon tar även upp att 

de snabba teknologiska framstegen, som utvecklingen av Internet, gör att en större efterfrågan 

skapas. Förutom att internet underlättar spridning och produktion av barnpornografi, 

underlättar Internet kommunikation mellan praktiserande barnsexturister och de som är 

potentiella barnsexturister.  

Nyckelfaktorer i både tillgång och efterfrågan av prostituerade barn är de brister som finns 

hos polisen. Om risken att bli åtalad är minimal är det osannolikt att bordellägare och 

barnsexturister räds att bli hållna ansvariga för sitt agerande.
58

 Brungs (2002) kommer fram 

till att om man ska mäta framgången av de lagar som ska kriminalisera internationella 

överträdelser mot mänskliga rättigheter, mot framgången att skydda de aktuella offren så är de 
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en besvikelse. Det som är problematiskt är den rättsliga attityden i de fall som når rättegång 

och de otillräckliga medel som läggs på utredning. Författaren menar att för att bedriva en 

effektiv kamp mot barnsexturism som möjligt krävs det att problemen och dess underliggande 

orsaker behöver adresseras i de länder som det berör. Hon ger några strategiförslag i slutet av 

artikeln kring hur regering och de regioner där brotten begås bör arbeta. Till exempel bör 

regeringarna arbeta för att brotten ska utredas och förövarna åtalas i de länder där brotten 

begås. Samtidigt är Brungs (2002) medveten om att det finns lokala problem som försvårar 

arbetet med att utreda och åtala. Bland annat skriver hon att de ekonomiska faktorerna är 

problematiska så som turismen som är en viktig källa till inkomst i många asiatiska länder. 

Sexturismen är en stor del av denna och om regeringar börjar arbeta mot den, finns 

föreställningen att en viktig del av deras inkomst kommer försvinna. Även de dåliga lönerna 

för polisen påverkar eftersom polisen är lätta att muta för utländska sexturister och att det 

finns dåligt med resurser för att utreda brotten. Slutsatsen är att Australien har uppnått vissa 

mål med sin lagstiftning men det finns begränsningar i det rättsliga arbetet. Det krävs även att 

ickestatliga organisationer engagerar sig i arbetet för att skapa olika projekt som kan hjälpa 

till i kampen mot barnsexturism.
59

   

I samarbetet mot barnsexturism finns det olika sätt att förhindra förekomsten av 

fenomenet. Buck (2008) behandlar i sin artikel det alternativa protokollet om internationell 

kriminalisering och barns välfärdsskydd, som är till för att komplettera barnkonventionen. 

Detta efter att konventionen uppmuntrat det internationella samfundet att kriminalisera all 

form av exploatering av barn. Protokollet har två övergripande mål, att stärka den 

internationella kriminaliseringen av barnexploatering i sexuell form och att ge välfärd åt 

barnoffer. I artikeln går man igenom bakgrunden till protokollet och särskilt det arbete som 

utförs av Specialrapportören. Specialrapportörens rapporter används för att hålla den 

kommersiella sexuella exploatering av barn aktuell på den internationella agendan.  Buck 

(2008) utforskar reservationer och deklarationer gjorda av stater när de ska ratificera 

protokollet och ge en preliminär analys av länders rapporter till Barnrättskommittén.  

I artikeln kommer man fram till att även fast protokollet bidrar till att ha assisterat i 

processen att öka kriminaliseringen inom de internationella sammanhangen är genomförandet 

problematiskt då den ger ett svagt avtryck i skyddandet av barnoffer. Slutsatsen av artikeln är 

att det internationella gensvaret när det kommer till det alternativa protokollet till barnens 

rättigheter har varit uppmuntrande i alla fall om man ser till det stora antalet nationer som 
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slutit upp och skrivit under på det. När det är dags att utvärdera ländernas beteende när det 

kommer till det alternativa protokollet fokuserar författaren på det politiska samspelet mellan 

länders beslut att engagera sig och följa protokollet. Det som blir uppenbart är dock att det 

finns ojämn betoning på den internationella kriminaliseringen, men utan den andra sidan av 

det ursprungliga syftet, välfärdskyddet och rehabiliteringen av de barn som fallit offer för 

barnsexhandel. Innehållet i det alternativa protokollet har mer blivit ett instrument för att 

kriminalisera internationellt, istället för just att vara ett helhetspaket för välfärdsskydd. 

Däremot är rapporteringssystemet ett potentiellt starkt verktyg för att långsiktigt ge 

information och kunskap om lagar, riktlinjer från de rapporter som kommer in från de 

nationer som deltar. 
60

    

Chow-White (2006) analyserade 22 sexturismwebbsidor och 1143 poster från 

www.dexterhorn.com och 220 poster från www.worldsexguide.com på internet för att 

kartlägga den diskursiva kategoriseringen på dessa. Detta för att se om det är som den 

utopiska synen på internet säger att det är ett ställe där man kan demokratisera sociala 

ojämlikheter. Istället för att utgå från prognoser bör man se till vad som faktiskt sker på 

internet. Författaren gör detta genom att studera matrisstrukturen på den dataanalys som han 

utfört. Denna är en så kallad CACA (Computer-assisted content analysis), som kan användas 

för att klassificera stora mängder text till att bli kategoriserad i teman. Dessa teman kan 

avslöja viktiga diskursiva egenskaper hos texten, till exempel hur de olika temana hänger 

samman. De mest förekommande temana i innehållsanalysen av de forum och hemsidor som 

ingått i studien var sådana som kan hittas i litteratur om sexturism: marknaden, ras, kön och 

sexualitet. Resultatet av jämförelsen mellan de olika temana inom sexturismhemsidor visar på 

att marknaden, kön och ras formar sätten som sexturism säljs på och talas om. Produkterna 

som säljs är paketerade så att det lockar sexturister att ta ett billigt flyg, för att komma till det 

förflutna där villiga kvinnor står till deras förfogande.  

När sexturism ska marknadsföras och talas om kretsar diskurserna främst kring 

sexarbetare, typer av sexuella tjänster och kvalitéer och kostnaden att köpa sex. Denna studie 

har undersökt de sätt som ras och kön finner nya uttryck via internet i bruk av 

sexturistindustrin. Utvecklingen av synen på kvinnor som skapas via dessa hemsidor hör ihop 

med den nya globala ekonomin och i motsats till den utopiska synen på internet och dess roll 

som en plats för sociala framsteg, använder sexturister teknologin på ett väldigt dystopiskt 
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sätt. Internet gör mycket mer än bara leverera material som nyhetsbrev, det är en del av 

fördjupningen och intensifieringen av sexturismens utveckling.
61

 

 

 

3.2 Globalisering och den Andre 

 

Lau (2008) skriver i sin artikel om sexturism som ett resultat av en kombination av rasism, 

sexism, åldersdiskriminering, neokolonialism och imperialism. Argument finns att de 

koloniala ideologierna, rasism och nationalism är associerade med en tendens att sexualisera 

de som konstrueras som underordnade, som den Andre. Orienten har associerats med en 

långvarig maktdomination av Västerlandet, där väst har ansetts vara överordnat och Orienten 

som underordnat. Orienten framkallar den mest djupa och återkommande bilden av den 

Andre. Det finns en nästan enhetlig associering mellan orienten och sex som leder till 

uppfattningen om den kvinnliga Andre som en naturlig prostituerad. För att sammanfatta kan 

denna rasism användas för att förneka subjektiviteten och mänskligheten hos de som 

definieras som den Andre. På grund av att de uppfattas ha låg status kan sexuella och 

moraliska gränser överskridas.  

Den mest grundläggande motivationen till att använda prostituerade är känslan av att ha 

kontrollen över en annan persons kropp. Idén om att ha sexuell tillgång till någon som är ung, 

sårbar och maktlös eller att överskridandet inom den sexuella akten med en ung prostituerad 

kan ge en intensiv och erotisk laddning. För vissa män representerar barnsexturism ett sätt att 

kunna känna samhörighet eller makt i sin föreställda värld av riktiga män. Sexturism kan 

uppvisa deras maskulinitet, sin klasstillhörighet och den etniska bakgrunden. Sexturister har 

ofta tron på att barnen är uppriktigt sexuellt attraherade av dem och att de egentligen inte är 

prostituerade eller ens barn.  

Ett resultat av den begränsade forskningen om sexhandel så skapas ett snävt fokus, till 

exempel det feministiska perspektivet som koncentrerar sig framförallt på den manliga 

exploatering av kvinnor och då tenderar att ignorera maktrelationerna baserade på ålder och 

att det finns manliga prostituerade barn. Västerländska kvinnor använder sig också av sin 

ekonomiska makt eller status och sina rasistiska tankar för att rationalisera sitt agerande när 
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det kommer till att utnyttja barn. Inom det feministiska perspektivet syns inte att vuxna 

kvinnor kan vara konsumenter av barnprostitution.  

Ett annat problem med den begränsade forskningen är att det finns en föreställning om att 

pedofiler är den största gruppen av förövare. Vilket kan förstärka stereotyperna omkring 

barnprostitution utan att ifrågasätta eller fördöma tillfällighetsförövarna som också är en del 

av exploateringen av barn. Begrepp behöver operationaliseras så att fenomenet går att mäta i 

form av olika kvantitativa studier inom området barnprostitution, på samhällsnivå, 

nationsnivå och global nivå för att bättre kunna fånga fenomenet. Detta skulle göra att 

barnprostitution blir lättare att förstå, övervaka, mäta, förebygga och kämpa emot. Det finns 

stora skillnader när det kommer till detta problem, det finns inte två länder som problemet ser 

likadant ut i, vilket gör att det enligt Lau (2008) är viktigt att undersöka problemet, ett barn i 

taget. Inte att förglömma är att inget barn existerar utanför samhället, utan att det är samhället 

som definierar vad barndom är och bestämmer hur det upplevs.
62

 

Hennes slutsats är att barnprostitution exploaterar barns maktlöshet i relation till vuxna och 

att barnsexturister i Thailand är stärkta av de ekonomiska, politiska, sociala, ideologiska och 

institutionella ojämlikheter som finns. Dessa motiverar och tar bort många sexturisters 

hämningar i deras övergrepp mot barn, som även ökar maktskillnaderna. Hon tar upp de lagar 

som finns i Thailand och hur de är otillräckliga, eftersom problemet fortfarande existerar. Det 

finns en enorm klyfta mellan den retorik som används och hur verkligheten ser ut. Vilket kan 

ha att göra med att Thailand har blivit ett väldigt turisminriktat land, med en stor del av sin 

inkomst från just turismnäringen. Vilket gör att regeringen vänt andra kinden till i frågan om 

barnprostitution och på så sätt tillåter att sexuell exploatering av barn kan pågå för att 

uppmuntra turism och inkomster. Hon avslutar med att säga att barns status världen över 

måste höjas, för att problemen ska kunna lösas.
63

 

Det som Lau (2008) tar upp om den Andre grundas i det O’Connell (2001) syftar på med 

hänsyn till det som finns i västvärldens diskurser som handlar om det rasmässiga 

annorlundaskapet. Där civilisation som begrepp har blivit höjdpunkten på en process som 

innebär en radikal separation från eller korruption av naturen. Detta har lett till att det skett en 

sorts förlust av det naturliga, även fast denna bild av verkligheten gett det intellektuella 

herraväldet till de så kallade civiliserade raserna. Ett antal författare har uppmärksammat 

relationen mellan denna känsla av förlust och det sexuella begäret efter den Andre. 
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Författaren belyser i sin analys av sexturistindustrin i Thailand, hur konstruktionen av andra 

kulturer som är annorlunda både kvalitativt och kvantitativt sker, när det handlar om till 

exempel sexuella praktiker och seder. Hon tar även upp hur nutida återberättanden om 

sexturism i Thailand från sexturisterna själva genljuder med dessa 1800-tals 

representationerna av andra kulturers sexualitet, som något som är i harmoni med naturen och 

ofördärvad av europeisk moralitet.
64

  

För att utforska världssynen hos vita män från Europa och Nordamerika har O’Connell 

(2004) i sin andra artikel koncentrerat sig på deras sexuella begär, som är omedelbart och 

genomskinligt kopplat till deras politiska missnöje med dagens samhälle. Att de har ett begär 

efter den Andre betyder inte att de vill förlora allt utan att de vill återta det som de redan 

förlorat. Det senaste årtiondet har det skett en ökning av oroliga röster som uttryckt sina 

tankar omkring barnsexturism som fenomen. O’Connell (2004) vill markera vikten av att inte 

särskilja barnsexturism från dess kopplingar till sexturism och turism. Det finns en 

dominerande diskurs om barnsexturism som vilar på antagandet att det inte finns någon 

koppling mellan den och andra former av sexturism och turism på grund av de moraliska och 

praktiska syften som finns. En del forskare vill göra gränsdragningar mellan dessa olika 

begrepp.
65

  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

 

4.1 Kommunikation i en globaliserad värld 

 

Enligt Giddens (2003) definition är globalisering ”en komplex blandning av olika 

processer snarare än en enda process”, med konsekvenser inom de flesta sfärer av vår tillvaro, 

som till exempel arbetsliv, familjeliv och politik. Globaliseringens effekter bidrar med både 

positiva och negativa aspekter i vår tillvaro, vilket är det som gör fenomenet komplext och 

omfattande. En viktig drivkraft är de ekonomiska effekterna, speciellt det globala 

finanssystemet som har skapats av de teknologiska framsteg som skett. Men även av olika 

regeringars beslut att avreglera sina nationella ekonomier. Detta för att skapa mer konkurrens 

på den globala marknaden och liberalisera sin politik i den globala värld de agerar i.  Många 
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av globaliseringens konsekvenser är inte alltid rättvisa. Utvecklingsländerna har en mycket 

begränsad roll och koloniseringens efterdyningar gör att västvärldens kulturella påverkan 

fortfarande är ett dominerande inslag i deras vardag. Det är bara att se på hur multinationella 

företag som McDonalds och Coca-Cola finns i nästan alla länder.  

Globaliseringen anses ha varit en hjälp för att stärka lokala kulturella identiteter, genom att 

de får ett ökat självstyre. Detta på grund av att nationerna inte längre kan lösa de små 

problemen, det får istället ske på lokal nivå. Globaliseringen har enligt andra synsätt vidgat 

klyftorna i världen och försämrat villkoren för de fattiga. Det ses som ett projekt för enbart 

den industrialiserade världen och delar upp världen i vinnare och förlorare, där ett fåtal rör sig 

mot ökat välstånd och resten får leva i misär.
66

   

Sociologer använder begreppet globalisering för att beskriva de processer som gör att 

relationer blir mer intensiva, vi blir mer och mer beroende av varandra över hela världen. Det 

vore dock fel att säga att globalisering enbart handlar om ekonomi. Det ekonomiska är en 

inneboende kraft, men globaliseringen påverkas också av sociala och kulturella faktorer. 

Globaliseringen har styrts av den utveckling som skett inom informations- och 

kommunikationsteknologin, som gjort att omfattningen och snabbheten av det samspel som 

nu finns över hela världen möjliggjorts. Stora händelser som människor på global nivå genom 

media kan åskåda gör att vi mer och mer tänker globalt istället för nationellt. Det som skedde 

när till exempel planekonomierna i det tidigare sovjetblocket efter dess fall började röra sig 

mot marknadsekonomin som rådde i väst, var att de inte kunde överleva i den globaliserade 

världen. Den kulturella och ideologiska maktutövning som tidigare funnits kunde inte 

överleva i en tid då globala media blev allt starkare. Utan informationsteknologi hade vi inte 

varit lika medvetna om de kopplingar som finns mellan oss och personer från andra delar av 

världen. Vi inser allt mer att det sociala ansvar som vi som medlemmar av ett globalt 

världssamhälle har sträcker sig över nationsgränserna.  

Enligt Giddens (2003) är vi idag mer benägna att agera i globala problem. Det finns idag 

starka krav från världssamfundet att agera i krissituationer eller för att skydda mänskliga 

rättigheter. Han skriver om hur samarbeten mellan länder världen över ofta sker genom 

organisationer och överstatliga forum som förenar nationer i politiken. EU och FN är de allra 

tydligaste av dessa och de är med och påverkar globaliseringens utveckling genom att leda 

och övervaka olika verksamheter via olika samarbeten. Det finns mindre grupper som inte är 

lika kända som också är med och bidrar till samarbeten mellan gränserna och som kopplar 
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kollektiv till varandra, till exempel Greenpeace och Röda korset. En annan viktig del i den 

ekonomiska globaliseringen är den elektroniska ekonomin som möjliggör snabba 

förflyttningar av ekonomiska medel. Banker, fonder, företag och individuella investerare kan 

mycket enkelt göra stora transaktioner, vilket kan ha både positiva och negativa 

konsekvenser. Riskerna består av att styrningen av stora flöden med kapital kan skapa 

instabilitet och utlösa finansiella kriser. Det finns en orättvis fördelning av resurser som kan 

uppfattas som att det inte sker någon förbättring alls ekonomiskt i utvecklingsländerna, men 

det har på sina platser skett en ökad tillväxt och detta kan tillskrivas frihandeln som ökat i 

världen i och med globaliseringen.
 67

 

Enligt Castells (2000) är det enda sättet för organisationer och företag att klara sig i den 

globaliserade världen att dela på risker, kostnader och ständigt hålla sig uppdaterade och 

aktuella i det enorma informationsflöde som råder. Genom att arbeta i nätverk och samarbeta 

med andra aktörer inom samma område. I det samspel som uppstår mellan å ena sidan den 

förändring och kris som organisationer utsätts för genom globaliseringens krafter och å andra 

sidan all ny informationsteknologi har det uppstått en ny organisationsform: 

nätverksföretaget. Företaget som måste anpassa sig efter hur dess nätverk ser ut och är 

beroende av det. Denna organisationsform är karaktäristisk för den informationella och 

globala ekonomin. För att på ett framgångsrikt sätt kunna få de resultat som krävs för att 

överleva i denna nya globala ekonomi behöver företag och organisationer vara kapabla att 

effektivt kunna skapa kunskap och hantera stora mängder information. Vidare behöver de 

kunna anpassa sig till den globala ekonomins föränderliga form och vara så pass flexibla, att 

de kan förändra sina medel snabbt för att anpassa sig till de mål som förändras och ha en stor 

förmåga att förnya sig, med innovation som sitt främsta vapen i konkurrensen.
68

  

Denna form av samarbete och organisering används även i kriminella sammanhang, 

eftersom mycket av den prostitution som finns runt om i världen kontrolleras av globala 

kriminella nätverk. De strävar hela tiden efter att hitta nya, lönsammare produktlinjer och 

marknader. Till exempel finns det sydostasiatiska barnprostitutionsnät som köper barn i de 

fattigaste distrikten i regionen för att kunna tillgodose sina distributionsnät i hela Asien. Dessa 

nätverk koncentrerar sig främst på att tillgodose efterfrågan hos de internationella turistcentras 

som t.ex. Manila, Bangkok och Osaka. Medieintresset för frågor som barnpornografi och 

barnprostitution kan oavsiktligt göra att efterfrågan ökar och att lättheten att få information 

                                                

67 Giddens, A. (2003), s. 63-64, 66-70, 80-81. (Sociologi) 
68 Castells, M. (2000), s. 208-209. (Band 1) 



26 

 

kan stimulera efterfrågan samtidigt som den öppnar nya leveransvägar. Internet har öppnat 

nya informationskanaler för individer som letar efter sexuella tjänster med barn. Den teknik 

som ligger bakom har möjliggjort denna internationellt organiserade verksamhet som drar 

nytta av turismens och bildvärldens globalisering som har gjort att barnpornografin har 

exploderat. Detta gör det även svårare att bevaka barnpornografin då den sköts bakom lyckta 

dörrar, med hjälp av datoriserade informationssystem. Det har skett en globalisering av alla de 

marknader som finns och detta har även påverkat samspelet mellan alla aktörer som finns på 

dessa marknader. Det kan handla om allt från audiovisuell spridning av pornografiskt 

material, till organiserade sexresor. Anonymiteten som informationskanalerna erbjuder bidrar 

till att fler av de som har denna läggning vågar agera.
69

 

 

 

4.2 Teori om den Andre. 

 

Kolonialism definieras som ”erövringen av och kontrollen över andra människors land och 

tillgångar.”
70

 Detta gör att det inte bara handlar om de europeiska makternas olika intrång i 

olika världsdelar som Asien och Afrika, utan denna företeelse har funnits så länge 

mänskligheten har funnits, dock inte i samma utsträckning. När 1930-talet inföll hade 

kolonialismen utövat sin makt över 84,6 procent av världen, vilket ger en indikation på att den 

europeiska kolonialismen inte kan ha varit en ensidig affär. Redan från början använde de 

europeiska kolonisatörerna en mängd olika strategier och metoder för kontroll och 

representation. Det ledde till att det skapades en mängd med olika diskurser kring den Andre. 

För att rättfärdiga det enorma projekt som kolonialismen blev, använde sig västerlandet av 

gamla föreställningar som fanns i de europeiska länderna om icke-européernas underlägsna 

status. Det gjordes för att berättiga bosättningar, handelspolitik, missionsverksamhet och den 

militära aktiviteten som utfördes under kolonialismens tidsepok. I samband med 

kolonialismen kom kapitalismen igång, vilket kan ha varit en bidragande faktor till skapandet 

av den ekonomiska obalans som var nödvändig för att skapa den europeiska kapitalismen och 

industrialismen.
71

  

Trots att de flesta kolonier har blivit självständiga idag finns det förtryck som etablerades 

under kolonialismen fortfarande kvar enligt postkolonialisterna. Postkolonialismen skiljer sig 
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från tanken att kolonialismen är något som försvann i samband med koloniernas 

självständighet. Enligt postkolonialismen påverkar kolonialismen världen fortfarande. De har 

en annan infallsvinkel på det arv som kolonialismen har efterlämnat. Människor som lever i 

andra länder efter förflyttning under kolonialtiden drabbas även de fast de lever i väst, de ses 

som postkoloniala subjekt.
72

 Föreställningen om den Andre har i århundraden stöpts och 

omstöpts igenom ett otal historiska möten, där kolonialismen var en viktig del till att fler fick 

tillgång till föreställningarna om den Andre. Vilket gjorde att föreställningarna både 

etablerades och återskapades i olika format genom idéer och bilder, detta eftersom kontakten 

mellan européer och icke-européer utökades under kolonialismen.
73

  

Said använder sig av begreppet Orienten som är namnet på och som användes för att ge en 

beteckning på österlandet eller Asien i en geografisk, kulturell och moralisk mening. Det har 

länge funnits en gränsdragning mellan Orienten och västerlandet, som bland annat har visats 

upp i olika kulturella sammanhang genom århundraden, som i grekiska skådespel och i 

antikens litteratur. Där beskrivs Orienten som besegrat och avlägset och Europa som mäktigt. 

Genom att historiker, offentligt viktiga personer och andra kulturberikare under till exempel 

romarrikets storhetstid, skapade en systematisk bild av hur öst och väst skiljde sig åt i sinne 

och ras. Detta i syfte för att bevisa att romare och greker var överlägsna andra sorters 

människor. Denna legendariska bild har sedan fortsatt att produceras och reproduceras i väst. 

Det är Europa som ger Orienten sin röst. Om Orienten får skapa sin egen röst kan det göra att 

kontrollen över det som upplevs som farligt och främmande går förlorad.
74

  

Genom att i olika kulturella sammanhang inringa och orientalisera Orienten kunde 

västerlandet dra slutsatsen att de passerat Orienten när det gäller vetenskapen. Det var en 

fördelaktig bild som framställdes för västs del, då man även kunde ta del av Orientens enorma 

resurser med hjälp av framgångsrika tekniker och på ett systematiskt vis göra den tillgänglig 

för europeiska lekmän. De så kallade orientalisterna kunde bekräfta bilden av Orienten för de 

som läste om den för att ge en än mer tydlig och mer fullständig bild av den.
75

 

När det kommer till synen på kvinnorna i den så kallade Orienten användes kvinnokroppen 

som en metafor för det erövrade landet, den infödda kvinnan var beredd att erbjuda sin kropp 

för att visa att sin underkastelse och begär efter den vite mannen, vilket var lika med det 
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74 Said, E. (1978), s.34, 57-60. 
75 Said, E. (1978), s.67. 
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koloniserade folkets underkastelse. Denna symbolik representerar även kvinnosynen som 

fanns och fortfarande finns i väst.
76

  

Föreställningarna var ofta uppbyggda kring de mörkare rasernas bristande moral och 

sexuella begär efter de vita människorna. Dessa relationer som utspelade sig i det koloniala 

sammanhanget byggde ofta på ojämlikheter när det gällde kön, ras, klass, ålder och makt 

samtidigt som de i den koloniala skön-och reselitteraturen blev inbakade i en myt om 

ömsesidighet. Kolonisatörerna försökte rättfärdiga sitt beteende genom att framställa 

relationen med den Andre som något jämställt som existerade på lika villkor. Det som var 

främmande för kolonisatörerna, de länder som de intog för att stärka sin egen position ledde 

till att den Andre blev avvikande. Kolonisatörerna försökte hitta så många avvikelser som 

möjligt för att markera den Andre och kvinnligheten som irrationella och i jämförelse med 

kolonisatörerna var de ofullständiga. Sexualiteten kom att bli en viktig del i att särskilja och 

dogmatisera framförallt kvinnor i främmande kulturer.
77

  

Under kolonialiseringen underkastades kvinnors intressen och rättigheter för att de skulle 

vara med och livnära kolonialismens system. Denna nedärvda struktur återspeglas i de 

globaliserade mönster som vi idag kan se i form av att kvinnor i den fattiga delen av världen, 

ofta från tidigare kolonialiserade länder är den arbetskraft som är hårdast exploaterad. 

Konsekvenserna av kolonialismen lever kvar och reproduceras genom globaliseringen, detta 

gör att de förblir de mest exploaterade och utsatta. Det talas om att det finns ett bottenskikt i 

samhället med människor som ”evigt sliter på botten av den socioekonomiska 

hierarkin”(Loomba, 2005, s 218), dessa människor består främst av just kvinnor från före 

detta kolonier. Globala orättvisor gör att kvinnorna inte kan bryta sig ur de mönster som 

existerar från kolonialismens tid. Det finns dock två olika sätt att se på globaliseringens roll i 

detta, både som det imperialistiska och västerländska som är en stor bidragande orsak till allt 

ont i de länderna men även positiva sidor som framväxten av diverse internationella nätverk 

för kvinnors utveckling. Dessa består av ickestatliga organisationer och även internationella 

bistånds-och utvecklingsorgan som hjälper dessa kvinnor att kämpa sig upp från bottenskiktet 

och ge dem ökat inflytande i sina samhällen. Det finns till exempel människor som turnerar 

världen runt för att öka kvinnors inflytande utifrån deras egen situation, för att undvika att 

använda sig av det sätt som används i väst .
78
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5. Metod  

 

 

5.1 Val av metod 

 

Syftet med denna studie var att studera hur individer inom organisationer, företag och 

myndigheter som aktivt arbetar med barnsexturismfrågor upplever sitt arbete samt hur 

individerna anser att globaliseringen påverkar deras arbete mot barnsexturism. Syftet och 

frågeställningarna går ut på att belysa individens upplevelser, därför har studien utgått från 

den kvalitativa metoden i form av intervjuer. I den kvalitativa forskningsintervjun är syftet att 

undersöka intervjupersonens livsvärld och hennes relation till denna. Den huvudsakliga 

uppgiften i den kvalitativa forskningsintervjun var att hitta och tolka de centrala temana i 

intervjupersonens livsvärld. 
79

  

 

 

5.2  Ansats 

 

Den ansats som passade frågeställningar bäst var hermeneutiken, den är en filosofisk 

metod där man inskaffar kunskap genom tolkning. När man använder sig av tolkning försöker 

man leta efter olika uttryck, som kan omvandlas från okänt element till begrepp som kan 

förstås av andra än bara forskaren. Med hjälp av hermeneutisk tolkning går det att finna det 

som står mellan raderna, det som inte syns på en gång och som kan leda till en förståelse av 

den text som är presenterad.
80

 Denna ansats bygger på tanken och teorin om att sanningen är 

relativ och att det finns en förförståelse och ett perspektiv bakom alla beskrivningar av 

verkligheten.
81

  

De tolkande förklaringar som forskaren gör, härstammar från den teori och tidigare 

forskning inom området som granskats av forskaren. Den teori som används till denna 

uppsats, valdes för att kunna hjälpa till att se och finna viktiga delar i de data som 

framkommit under processen. Dessa data kom från de frågeställningar och syftet som valdes 
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30 

 

för studien. Det behövdes även för att inte förförståelsen skulle få för stort inflytande i 

tolkningsprocessen. Detta bidrog till att ge större insikt och förståelse i materialet.
82

 I 

hermeneutiken är tanken att finna nya vägar att se ett fenomen utifrån, därför är det viktigt att 

vara öppen mot de data och kunskaper som visar sig. Öppenheten är väldigt komplex vilket 

kan vara svårt att förhålla sig till, då man både ska vara disciplinerad i sitt sökande, och att 

vara resultatorienterad medan man försöker hitta delar i materialet som kan besvara ens 

frågor. Detta samtidigt som man ska vara öppen mot materialet på så sätt att man inte ska 

förvänta sig något av det. Det svåra är att inte ha några förväntningar utan att inte tolka in 

egna värderingar i det som kommer fram.
83

  

 

 

5.3 Förförståelse 

 

Förförståelsen är mycket viktig eftersom hermeneutiken använder sig av den väldigt aktivt 

redan från första början. Data tolkas utifrån förförståelsen och därför är det viktigt att 

presentera sin förförståelse, då den utgör grunden i tolkningsprocessen.
84

 Från början hade vi 

inte så stor inblick i problematiken kring barnsexturism men vår förförståelse växte desto mer 

kunskap vi inhämtade på området barnsexturism, i form av teori, tidigare forskning och 

historik. Vi har funderat på hur vår förförståelse har kunnat inverka på tolkningarna av 

intervjupersonernas svar. Det är inte helt lätt att svara på men vi har försökt att hela tiden vara 

medvetna om att förförståelsen kan komma att påverka tolkningen av intervjupersonernas 

svar. 

 

 

 

5.4 Urval 

 

Det är viktigt att hitta ett arbetssätt som innebär att tolkningar, förklaringar och begrepp 

som används inom forskningen, kan överföras till andra sammanhang utanför den egna 

forskningen. Allt detta för att kunna skapa verktyg för att förstå liknande fall eller situationer, 

                                                

82 Dahlberg et al. (2008), s. 207-208. 
83 Dahlberg et al. (2008), s. 111, 205. 
84 Guvå et al. (2003), s. 14-15. 



31 

 

detta kallas för överförbarhet.
85

 Ett strategiskt urval gjordes för att kunna öka 

informationsvärdet, och för att få en djupare och mer fullständig uppfattning om det som 

skulle studeras, nämligen barnsexturism.
86

 Det har medvetet formulerats vissa kriterier, till 

exempel att det skulle vara individer från olika slags verksamheter som intervjuades. Detta för 

att lyckas fånga in relevanta perspektiv från flera håll.  

När man gör ett urval är det viktigt att de data som samlas in styrs av forskningsfrågan, 

fenomenets natur. Det är även viktigt att sikta mot att gå till tingen själva, det vill säga att vara 

öppen och känslig mot det som studeras.
87

 Det var därför viktigt att välja intervjupersoner 

som kunde delge sin kunskap om detta fenomen och som arbetar aktivt mot det, vilket var 

några av kriterierna. Detta för att få ta del av olika perspektiv, men även för att de har olika 

åsikter och kunskap inom området. I detta fall begränsade kriterierna urvalet till de 

myndigheter, organisationer och företag som var insatta i den problematik som omger 

barnsexturism. Enligt hermeneutikens regler utgick vi från våra egna förförståelser och även 

våra förutfattade meningar. Detta förde in oss på följande individer för att de uppfyllde dessa 

kriterier; personer som arbetar inom resebranschen, polistjänstemän som arbetar mot 

barnsexturism, jurister som är insatta i lagar och regler. Även individer inom organisationer, 

samt lobbyverksamhet var intressanta.
88

 Detta för att få deras perspektiv på vad de anser är 

problematiskt med arbetet mot barnsexturism och hur de upplever den situationen.
89

 Vidare 

fick vi hjälp i sökandet efter relevanta intervjupersoner av en del av de intervjupersoner vi fått 

kontakt med. De gav oss tips och kontaktinformation som vi använde oss av, detta kallas för 

ett snöbollsurval. 
90

 

 

 

5.5  Datainsamling 

 

Det intervjuades ett antal olika personer från myndigheter, företag och organisationer för 

att kunna besvara vårt syfte. Vi tog kontakt med personerna via mail eller telefon och bokade 

tid för intervju. De fick själva välja plats och tid för att intervjusituationen skulle bli så 
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bekväm som möjligt för dem. I mailen bifogade vi vårt missivbrev som presenterade oss och 

vårt syfte med undersökningen och även information om de forskningsetiska principerna. I 

detta brev talade vi även om att intervjun kommer att spelas in. Vi hade skapat en 

intervjuguide som var anpassad för en semistrukturerad intervju som hade tre teman: 

globalisering, samarbete samt lagstiftning och brottsutredning. Intervjuerna var 30 till 60 

minuter långa och spelades in. Båda författarna var närvarande vid alla intervjutillfällen som 

ägde rum på främst individernas kontor eller på caféer valda av intervjupersonerna. För att 

uppmuntra under intervjuerna visade vi att vi lyssnade aktivt och reagerade på deras svar med 

nickningar och erkännande ljud.
91

  

Intervjuerna var så kallade informantintervjuer, vilket går ut på att intervjua personer som 

aktivt arbetar mot barnsexturismfrågor men som inte är delaktiga i den företeelse som vi vill 

studera. Det är alltså inte förövarna vi ville intervjua utan de individer som står utanför 

fenomenet och arbetar mot i detta fall barnsexturism.
92

 

Intervjuerna skedde tidigt i forskningsprocessen så att det fanns tillräckligt med tid till att 

lyssna och läsa materialet grundligt. Det är en viktig del i hermeneutiken att lyssna på 

intervjuerna flera gånger och det var också viktigt att hitta en huvudtolkning i materialet, så 

att vi fick en preliminär förståelse av fenomenet och kontexten innan delarna kom i fokus. 

Processen går från helheten till delarna och sedan tillbaka till helheten igen.
93

  

Första steget var transkriberingen av de inspelningar som vi gjorde. Dessa transkriberingar 

skedde med stor noggrannhet, för att få med så mycket av intervjupersonernas svar som 

möjligt. Andra steget var analys av texterna som skedde genom att vi läste igenom 

intervjuerna för att få en helhetsbild av materialet. Efter detta gjordes en tematisering av 

intervjupersonernas svar, som Kvale (1997) kallar för en meningskoncentrering. Detta gör att 

långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden och att den viktigaste innebörden av det 

som intervjupersonerna uttryckt i sina svar formuleras på ett koncentrerat sätt.  

När vi tolkade de olika intervjupersonernas svar framkom vissa gemensamma teman och 

uttryck, till exempel hur fattigdom och globalisering hänger ihop med barnsexturism. Detta 

använde vi sedan i analysen för att utveckla svarens mening, genom att tolka och koppla dem 

till den teoretiska bakgrunden. Detta för att uppmärksamma det intervjupersonerna sagt 

genom att citera dem från intervjuerna.
94

 Under studiens gång har vi hela tiden försökt 
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återkoppla meningskoncentreringen till citaten för att inte ströva för långt från de tre 

ursprungliga temana.  

 

 

5.6 Etiska riktlinjer 

 

Det är viktigt att forskaren har ett etiskt förhållningssätt till intervjupersonerna och studiens 

hela genomförande. För att säkerställa detta har de forskningsetiska principerna hela tiden 

följts under studiens gång. För det första gäller konfidentialitetskravet som innebär att 

forskaren förbinder sig att hantera alla uppgifter från intervjun med sekretess och denne har 

även tystnadsplikt. Vidare finns informationskravet, med det menas att man har informerat 

om forskningens syfte för intervjupersonerna, så att de vet hur forskningen är upplagd. Sedan 

ska samtyckeskravet uppfyllas, detta innebär att forskaren informerar om att deltagandet sker 

på frivillig basis och att det sker efter samtycke. Det sista är nyttjandekravet där forskaren 

förbinder sig att inte använda sagda material i annat syfte än för denna forskningsfråga. Dessa 

riktlinjer informerades intervjupersonerna om i det missivbrev vilket bifogades med det mail 

som innehöll förfrågan om intervju. Innan intervjuerna startade upprepades informationen om 

de forskningsetiska principerna för att säkerställa att intervjupersonerna var införstådda med 

dessa principer.
95

 

 

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

 

För att få en undersökning som blir korrekt bör både reliabilitet och validitet vara goda. 

Reliabilitet kommer från engelskans reliability som betyder tillförlitlighet, det innebär att man 

kontrollerar hur noggrant forskaren har utfört undersökningen, detta för att värdera hur 

tillförlitlig de data som samlats in är. Detta ger läsaren en bättre förståelse för hur 

datainsamlingen har gått till och hur det materialet har använts.
96

 Validitet är ett annat 

begrepp som används i forskning för att visa hur giltig de data som samlats in är.
97

 För att öka 

informationsinnehållet tillfrågades intervjupersoner som antogs ha rikligt med kunskap om de 
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företeelser som skulle undersöka.
98

 Med tanke på det urval som gjorts kan det argumenteras 

att svaren har en hög validitet och reliabilitet om intervjuerna och efterarbetet utförts på ett 

korrekt sätt. Med väldefinierade intervjufrågor och ett bra utfört intervjuarbete blev 

datainsamlingen grundlig. Dataanalysen behandlades efter alla etiska principer och med 

tolkningar enligt en hermeneutisk ansats, detta gav en relevant analys av arbetet mot 

barnsexturism. Med tanke på detta, är svaren som framkommit i analysen både validerade och 

reliabiliteten för svaren är hög.
99

  

Det skedde även provintervjuer för att upptäcka brister i intervjuguiden, det var även 

viktigt att båda författarna medverkade under intervjuerna, detta var viktigt eftersom att båda 

fick samma information och kunde hjälpa varandra utveckla intervjupersonernas tankar när 

det behövdes vid intervjuerna. Det blev även lättare vid transkriberingen, eftersom båda parter 

hade samma förutsättningar att kunna tolka och förstå materialet, vilket även höjer 

reliabiliteten. När det kommer till öppenheten som krävs vid intervjuer anpassade sig 

författarna efter de rådande omständigheterna vid varje enskilt tillfälle. Vi upplevde inte detta 

som ett problem då vi försökte sätta oss lite avsides på de ställen där vi intervjuade 

informanterna, men det är klart att det ändå kan ha påverkat hur de har svarat. Allt detta har 

bidragit till att svaren på studiens frågeställningar gett en ökad validitet.   

 

 

6. Analys och resultat 

 

Med uppsatsens frågeställningar som utgångspunkt har det material som finns i intervjuerna 

analyserat. Analysen har skett utifrån de frågor som återfinns i intervjuguiden. Citaten i 

analysen beskriver det som blivit funnet i det empiriska materialet och är exempel på 

undersökningens resultat. Med hjälp av teori, tidigare forskning och bakgrund som tagits upp 

tidigare, förtydligat och kopplat dessa till de svar som vi funnit i analysen av våra resultat. 

För att garantera intervjupersonernas anonymitet utifrån de forskningsetiska reglerna 

använder vi oss av fiktiva namn. Här följer en kort presentation av intervjupersonerna.  

   Intervjupersonerna bestod av sju kvinnor och en man som var mellan 20 och 52 år gamla. 

De hade alla någon form av högskoleutbildning. De hade utbildning och yrken inom områden 

som journalism, samhällsvetenskap, ekonomi, polisväsendet, turism och juridik. Sju av dem 
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var anställda inom organisationer, myndigheter eller företag som aktivt arbetar mot 

barnsexturism och en arbetade som volontär inom en av dessa organisationer. Antal år de har 

arbetat med frågor som berör barnsexturism varierade från ett och ett halvt år till nio år.  

Vi har valt att dela in intervjupersonerna i fem olika grupper för att det ska vara 

lättöverskådligt i analys och resultatredovisning, vilka det är som uttalar sig.  

Tre stycken av intervjupersonerna är researrangörer och förkortas därmed i analysen som 

RA 1, 2 och 3. En är jurist och benämns därmed: JUR 1. Två av intervjupersonerna tillhörde 

polisen och därmed förkortas de i analysen som PO 1 och 2. Volontären benämns som: VOL 

1 och intervjupersonen som arbetar i en ideell verksamhet förkortas IV 1. 

 

 

6.1 Globalisering på gott och ont  

 

Intervjupersonernas svar gav upphov till tre olika kategoriseringar av globaliseringen. När 

intervjupersonerna talade om globaliseringen var det aspekter av globaliseringen som 

underlättar samarbetet mot barnsexturism, aspekter av globaliseringen som försvårar arbetet 

mot barnsexturism och nätverksamverkan mot barnsexturism.   

 

Aspekter av globaliseringen som underlättar samarbetet mot barnsexturism. Alla 

intervjupersonerna ansåg att globaliseringen gav en ökad uppmärksamhet på området 

barnsexturism. Många av intervjupersonerna använde sig av ord som, att det blev lättare att 

samarbeta, uppmärksamma problemen och att detta skapade en större öppenhet kring 

barnsexturismfrågor. Researrangörerna var mer positivt inställda till globaliseringen än de 

andra verksamheterna.  

RA 1 menade på ”… att fler reser gör ju att fler också får upp ögonen för de problem som 

finns. Då finns det också större chans att påverka, när det gäller barnsexturism…” 

Vidare anser RA 1: 

”Att man krockar med andra kulturer och andra sorters människor som man lär känna så 

man får en ökad respekt för andra” 

Vi tolkar dennes svar som att RA 1 ser resandet som positivt eftersom att när fler 

människor reser runt i världen kan de lättare se problemen och på det sättet påverka i och med 

den ökade uppmärksamheten. Och när vi möter fler människor från andra länder skapas det en 

ökad respekt för varandra och att det är en positiv del av globaliseringen. 
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RA 3 sa följande:  

 

... det positiva är väl att det är en större öppenhet om problematiken, inte minst i de länder som 

drabbas… det visar inte minst den positiva utvecklingen i Thailand, det har ni säkert läst, att thailändska 

polisen och den svenska samarbetar på ett väldigt bra sätt. 

 

RA 3 menar att det idag finns en större öppenhet om problematiken över hela världen och 

att sexturismen har börjat åtgärdas i de länder som drabbas av sexturister.  

RA 2 anser att resenäringen hjälper till att utveckla de länder som människor reser till. De 

kan bidra till den ekonomiska utvecklingen i länderna, genom att finnas på plats och locka till 

sig fler turister. 

Genomgående så säger researrangörerna att de vill ta sitt ansvar när det kommer till att 

samarbeta, förhålla sig till reglerna som finns i Code of conduct och att minimera den 

negativa påverkan så mycket som möjligt. De tycker inte att människor ska minska sitt 

resande eller dylikt. De kopplar inte ihop att de som reseföretag kan ha resenärer som är 

potentiella sexturister utan de framhåller det positiva i resandet. Till exempel att det finns fler 

samarbeten och att fler människor får upp ögonen för problemen när de reser. Giddens (2003) 

syn är också mer utav en positiv karaktär, han säger att vi idag är mer benägna att agera i 

globala problem, i och med globaliseringen och det är något som researrangörerna framhåller 

då resandet leder till att människor agerar i barnsexturismsfrågan enligt dem.   

Samarbete är något som de flesta av intervjupersonerna använder sig av i beskrivningen av 

de positiva aspekterna av globaliseringen. Till exempel säger JUR 1 att det skett en 

”globalization of value”, alltså att det har skett en export av de mänskliga rättigheterna på en 

global nivå, som också underlättar för det framtida arbetet för barns rättigheter. Att detta sker 

på FN-nivå visar att det är en global fråga som de flesta länder vill samarbeta för. Det sätter 

även press på de länder som är med i samarbetet att faktiskt utföra de sanktioner som de 

skrivit under på. Sverige tas upp som exempel, av VOL 1, där FN:s barnrättskommitté ska 

granska hur vi hanterar barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll. Protokollet tas även upp 

i Bucks (2008) forskning där han analyserar hur protokollet implementeras och vad den har 

för effekt för att både kriminalisera barnsexturister och ge barn ett starkt socialt skydd. Han är 

kritisk till att protokollet inte efterlevs fullt ut, samma sak anser VOL 1. Vi tolkar det som att 

både Buck och VOL 1 är kritiska till protokollet då de har observerat liknande problem med 

protokollet. Intervjupersonen berättade om att regeringen skrev en rapport inför denna 
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granskning som skildrar vad vi som land gör för att upprätthålla barnkonventionen, men 

menar att lagarna är bristfälliga, det är mest fina ord och ingen handling. Det finns en 

skuggrapport som också lämnades in för att visa på de svagheter som regeringen skrev i sin 

rapport. Buck (2008) poängterar vikten av att rapportera genom det rapporteringssystem som 

finns för att utvärdera de lagar och riktlinjer som medlemsstaterna skapat. Det kan vara ett 

kraftfullt verktyg för att ytterligare utveckla det internationella samarbetet i frågor kring lagar 

och hur de kan bli mer effektiva i praktiken. Det som de båda har gemensamt är att det i 

slutändan inte skapar det skydd som var meningen med det alternativa protokollet, utan att det 

finns flera olika brister. 

Något som IV 1 tar upp är det utbyte av erfarenheter och samarbete som kan uppstå både 

inom organisationer och mellan organisationer. Det handlar, menar IV 1 om att gå samman 

från olika instanser för att kunna utveckla modeller för hur det ska gå att samarbeta över 

organisationsgränserna, till exempel polis och regering både i Sverige och utomlands. Med 

syftet att de alla ska arbeta med fokus på de mänskliga rättigheterna. Det är en förutsättning 

för att kunna lösa problemen. Det här visar på att det i internationella sammanhang har skett 

en hel del förändringar som gör att samarbetet mot barnsexturism har förbättrats. 

Detta tolkar vi som ett resultat av globaliseringens påverkan på hur vi människor 

interagerar i olika sammanhang. Organisationer kan på ett helt annat sätt än innan den 

teknologiska utvecklingen inom kommunikation inträffade, lättare forma och bibehålla 

kontakten. Till exempel en organisation i Sverige som arbetar mot barnsexturism behöver 

kontakter i andra länder för att kunna implementera sin verksamhet där och vara behjälplig i 

utredandet av de brott som har anknytning till svenska förövare. Detta hade inte gått att 

genomföra i samma utsträckning för 20 år sen eftersom det för det första inte fanns tillräckligt 

med information om fenomenet och att samarbetet mellan länder var ganska begränsat.  

 

 

Aspekter av globaliseringen som försvårar arbetet mot barnsexturism. Intervjupersonerna 

beskrev det som att det är mycket av den informationsteknologi som finns idag som gör det 

enkelt för de som vill ha tillgång till barn som de kan köpa sex av. VOL 1 menar till exempel 

att barnpornografin som sprids över Internet är direkt kopplat till barnsexturism, det är 

dokumenterade övergrepp som sprids på nätet. Även JUR 1 säger att beroende på hur man 

definierar globaliseringen kan man i större utsträckning se att barnpornografin har haft med 

globaliseringen och den ökande kommunikationen att göra.  
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Vi ser med hjälp av deras svar att de individer som använder sig av barnpornografi genom 

Internets framväxt har fått stora möjligheter att få kontakt med personer som kan tillgodose 

deras behov. Genom att de lätt kan resa till platser där de erbjuds samma typ av tjänster som 

de sett bilder av. Detta är en aspekt som gör att det blir svårare att arbeta mot barnsexturism, 

då kommunikationsmöjligheterna för de som vill köpa sex av barn i andra länder ger dem 

större rörlighet och möjligheter att organisera sig, samt att de ser att det går att idka sex med 

barn via dessa bilder. Till exempel säger PO 1 att det idag är väldigt enkelt för en svensk 

medborgare att åka utomlands, köpa sig ett barn och begå sexuella övergrepp. Just för att det 

är lätt att hitta information om vart de ska åka och vem de ska kontakta. 

Chow-White (2006) stärker denna bild genom sin forskning där han har analyserat hur 

sexturismen marknadsförs på internet vilket bidrar till dess utveckling. Det han menar är att 

det tidigare funnits en utopisk syn på Internets förmåga att skapa sociala framsteg, men att 

sexturisterna har bidragit till en mer negativ utveckling genom att använda teknologin.  

Researrangörerna var mer positivt inställda till fenomenet globalisering medan de andra 

verksamheterna upplevde globaliseringen mer komplext och tvetydigt. JUR 1 visar denna 

komplexitet genom följande uttalande; 

 ”… Det är så abstrakt att prata om globaliseringen som fel eller inte… det är människorna 

som begår brotten som det är fel på, som har det fulla ansvaret, inte p.g.a. att det går billiga 

flyg till land x.” 

Liknande resonemang har Giddens (2003)  i sin definition av globaliseringen där han säger 

att det är en komplex blandning av olika processer snarare än en enda process. Giddens 

(2003) visar denna komplexitet genom att visa två sidor av samma mynt. Först beskriver han 

hur globaliseringen varit en hjälp för att stärka lokala kulturella identiteter genom att de får 

ökat självstyre därefter beskriver han andra synsätt som menar att globaliseringen istället har 

vidgat klyftorna i världen och försämrat villkoren för de fattiga.  

Som JUR 1 tidigare nämnde så är det människorna som köper sex av barn som har det fulla 

ansvaret för sina handlingar. Det är inte för att globaliseringen gett oss massturism och 

teknologi som skapat problemet. Det är alltså främst individen som ska stå till svars för sina 

handlingar, inte globaliseringen, men den har bidragit till att barnsexturism ökat över tid.  

Efterfrågan är något som de flesta av intervjupersonerna ansåg vara problematiskt. Detta 

stöds av PO 2:s uttalande: 

”Utan efterfrågan skulle inte problemet finnas” 
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Vidare säger PO 2 att efterfrågan ökar på grund av att det är lättåtkomligt och efterfrågan 

gör att problemet uppstår från början, men den finns och är svår att komma ifrån, speciellt 

med tanke på den anonymitet som existerar runt dessa individer. Det krävs andra medel för att 

motarbeta efterfrågan. 

Även Brungs (2002) beskriver detta genom att säga att utan efterfrågan så finns det inget 

utbud. Som hon säger är det ingen lätt sak att förklara, bilden är komplex. Efterfrågan har ökat 

i och med att Internet har förenklat kommunikationen mellan de som redan utövar 

barnsexturism och de som är potentiella barnsexturister. Castells menar att lättheten att få 

information kan stimulera efterfrågan.  

PO 2 pratar också om att fattigdomen är problematisk när det kommer till efterfrågan.  

”... så länge människor behöver mat för dagen för att kunna försörja sin familj, kommer 

problemet finnas kvar.”  

Motsvarande resonemang av PO 2:s citat finns i Castells (2000) teori om att den globala 

marknadens intåg har fördjupat fattigdomen, detta har lett till att familjer tvingats till 

överlevnadsstrategier som exempelvis att erbjuda sina barn till tvångsarbete eller prostitution.  

Desperation kan ofta få människor att göra extrema saker för att överleva. Brungs (2002) 

beskriver i sin forskning om bakomliggande faktorer att fattigdom har en framträdande roll 

när det kommer till barnsexturism. Fattigdom är ett fenomen som funnits långt tidigare än 

globaliseringen men Castells menar att globaliseringen har fördjupat den. Fattigdom är också 

kulturellt definierat så det är svårt att hitta universella mått för den. Komplexiteten är att 

snedfördelningen av resurser fortsätter öka samtidigt som världsbefolkningens genomsnittliga 

levnadsstandard ökat. De som var fattiga, var det redan innan globaliseringens inträde, men i 

och med den informationella kapitalismens inträde i utvecklingsländerna så har de sociala 

skyddsstrukturerna nedmonterats, vilket förvärrat situationen för de fattiga. 

När vi kom till de negativa aspekterna av globaliseringen hade två av våra intervjupersoner 

PO 1 och JUR 1 olika uppfattningar om vilka som var de främsta förövarna av barnsexturism. 

De andra intervjupersonerna nämnde inte förövarna utan tryckte mer på att det var 

lättåtkomligt att ta sig till andra länder för att köpa sex av barn rent generellt och att det fanns 

en stark efterfrågan, utan att specificera exakt vilka som begår övergreppen. Här kan vi se en 

skillnad mellan PO 1 och JUR 1, då PO 1 säger att det är preferensförövare (pedofilringar) 

som är den största gruppen medan JUR 1 menar att den största gruppen av förövare är 

tillfällighetsförövarna (behöver nödvändigtvis inte vara intresserade av barn).  

PO 1 uttrycker sig om pedofilringarna på följande sätt: 
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”… bilden vi har är ju den att det här är organiserad grov brottslighet… det här handlar om 

pedofilringar, uttalade och organiserade pedofilringar”.   

Som vi tyder det, kan det handla om både internationella såväl som nationella nätverk med 

personer som vill komma åt barn på detta sätt. McCabes (2007) studie stödjer detta uttalande 

om att det finns organiserade kriminella grupper som använder sig utav internet för att 

förmedla tjänster där blivande förövare kan uttrycka sina önskemål när det kommer till vad de 

är intresserade av för slags barn. Möjligheterna till att nätverka på dessa sätt har ökat i och 

med globaliseringen och är ett relativt nytt fenomen. McCabes (2007) säger vidare att internet 

försvårar polisarbetet eftersom det är svårt att lagföra de brott som äger rum. Det finns ingen 

internationell lagstiftning som kan reglera allt som händer på internet. Det är detta som är det 

svåra i sökandet efter pedofilringarna. PO 1 säger själv att de är precis i början på ett jättestort 

arbete, att försöka bygga upp och kartlägga nätverk. Det är också här de byråkratiska hindrena 

kommer in i bilden och med det i kombination med globaliseringens möjligheter försvåras 

arbetet mot barnsexturism.  

JUR 1 uttrycker sina tankar om tillfällighetsförövare på följande sätt; 

”… konklusionen att de flesta barnsexturister som begår sexuella övergrepp mot barn i 

andra länder… inte är pedofiler eller preferensförövare.” 

Vi finner ett liknande resonemang i Laus (2008) artikel, att det finns en föreställning om att 

pedofiler är den största förövargruppen och detta kan förstärka stereotyperna omkring 

barnprostitution, utan att ifrågasätta eller fördöma tillfällighetsförövarna som också är en stor 

del av att exploatera prostituerade barn. Vi förstår det som att JUR 1 vill att man inte ska 

glömma att se till tillfällighetsförövarna, eftersom även de lätt kan köpa sex av barn. Det är 

inte bara de organiserade kriminella rörelserna som har nätverk. Enligt JUR 1 finns det 

människor som åker utomlands i grupper som inte är pedofiler och som spär på varandras 

rasistiska uttalanden om andra kulturer. De finner stöd i gruppen, att det är okej att acceptera 

den barnsexturism som finns och till och med använda den. 

Det här anser vi visar på att PO 1 och JUR 1 har olika utgångspunkter när det kommer till 

vilka förövare som främst bör fokuseras på. 

 

Nätverkssamverkan mot barnsexturism. För att klara sig måste exempelvis företag, 

organisationer och myndigheter idag ingå i nätverk med varandra i olika sammanhang, detta 

illustreras av IV 1:s uttalande om huruvida de arbetar ihop med andra organisationer mot 

barnsexturism. Denne menar att det är en förutsättning, det går inte att jobba med det själv, då 
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sitter man på en ö och tror att man är Gud och det är ingen. Detta förstärks av att Castells 

(2000) skriver att det inte längre går att vara ensam aktör på den globala ekonomins marknad 

då förutsättningarna för företag och organisationer förändrats i och med globaliseringen. Det 

krävs mer av dagens organisationer för att klara sig än tidigare. Detta tar Castells (2000) fasta 

på när han beskriver hur den nya organisationsformen ser ut som vuxit fram i och med 

nätverksföretagets tillkomst. Flera av individerna som vi intervjuat tycker det finns 

svårigheter med samarbetet med andra.  

JUR 1 uttrycker en önskan om hur denne vill att ett samarbete ska fungera: 

 

Om man samarbetar utifrån den plattform som man har för att skapa förändring och inte går in och 

försöker tala om för andra vad de ska göra utan fokuserar på vad man själv kan göra så tror jag att man får 

bäst resultat…. då i praktiken skulle vi inte behöva finnas om alla tog sitt ansvar. Då skulle vi inte behöva 

tala om för organisationer, som inte har förstått att de har ett ansvar. 

 

JUR 1 anser vidare att man kan ta det ansvar som organisationens natur har. Om det 

handlar om stat och regering ska de ta det ansvar som frågan har och kräver av dem. 

Vi förstår det som att JUR 1 menar att staten och regeringen genom att lagstifta och 

implementera dessa lagar kan göra att skyddet för de barn som utsätts ökar. De kan även bidra 

till ett ökat engagemang och kunskap om problematiken.  Även andra organisationer kan 

bidra genom att vara med i olika kampanjer och även att företag som verkar i de länder där 

barnsexturism förekommer, aktivt arbetar för att hjälpa till att hjälpa barn i de länderna. Det 

handlar helt enkelt om att skapa mer medvetenhet och aktivt engagemang i frågan så att det 

överlag blir ett självklart sätt att arbeta på. Då skulle de som JUR 1 säger, inte behövas på 

samma sätt som idag. 

VOL 1 har ett liknande resonemang kring samarbete och menar att det lätt blir så att det 

mellan de olika organisationerna som arbetar mot barnsexturism blir en slags konkurrens om 

vem som ska få mest uppmärksamhet och så ska det inte vara. Det finns ju absolut ingen 

mening med det när det gäller mänskliga rättigheter avslutar VOL 1 sitt resonemang. 

 Samarbete vore att föredra enligt VOL 1, som tror att det är på väg att förbättras eftersom 

det blivit mer och mer uppmärksamhet kring barnsexturism i olika sammanhang som i 

finanssektorn och näringslivet. Alla intervjupersonernas verksamheter i denna studie hade 

någon form av samarbete med andra organisationer. Detta visar att Castells (2000) teori om 

nätverksföretaget, att det idag är nödvändigt att samarbeta för att kunna överleva i den 

globaliserade världen, är relevant i intervjupersonernas syn på samarbete. Samtidigt som 
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intervjupersonerna ser samarbete som något som underlättar för deras verksamhet upplever de 

att det finns problem i samarbetena, eftersom de byråkratiska hinder som finns ofta stoppar 

upp och försvårar samarbetet. När det kommer till frågan om hur de upplever 

förändringsarbetet mot barnsexturism finns det en försiktig optimism som råder, det har hänt 

saker inom området de senaste 10-15 åren, men det upplevs fortfarande gå väldigt långsamt 

framåt. JUR 1 säger att de rapporter som finns från för 20 år sedan är lika relevanta idag som 

då, vilket visar på att det inte hänt mycket inom detta område.  

Reflektionen som intervjupersonerna gör är att ur de kriminellas perspektiv finns det inga 

direkta hinder eftersom internet ger dem anonymitet och gör barn lättåtkomliga. Ur 

myndigheternas perspektiv har arbetet bara börjat, medan barnsexturister har väl utvecklade 

nätverk. De ligger före i utvecklingen och blir svåra att nå på grund av byråkrati och att det är 

för få som blir kriminaliserade. Det här stöds av McCabe (2007) som talar om de 

internetleverantörer som är medvetna om brotten och har ett ansvar att rapportera. Men 

eftersom de är vinstdrivande har de inget intresse att arbeta aktivt med att hitta förövarna. Det 

finns mycket material och information, men det räcker inte med att få en ökad kunskap kring 

sexturismen, det krävs mer handling.  

Utifrån de resurser som finns upplever intervjupersonerna att det görs så mycket som 

möjligt, men att det alltid går att göra mer. Till exempel upplever JUR 1 att de går på knäna 

för att de har mycket att göra, dels för att de själva gör ett viktigt arbete samtidigt som de 

arbetar för att få andra att engagera sig i frågan. RA 3 är den enda som anser att dess företag 

inte gör tillräckligt, att de precis satt igång med hela processen. Intervjupersonerna använder 

följande ord när de beskriver vad som kan förbättras: att det behövs mer rutiner, att det behövs 

mer nätverkande och att frågan får mer genomslagskraft genom att utveckla 

utbildningsmaterialet kring barnsexturism och att helt enkelt samhället och regeringen ska 

börja prioritera barnsexturismfrågan. Detta ger oss ännu mer skäl att tro att handling saknas 

och att det kommer att vara nödvändigt att strukturera upp djupgående samarbeten på alla 

nivåer.  
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6.2 Globaliseringens påverkan på den Andre  

 

Under denna del har vi analyserat utifrån de svar vi fått från intervjupersonerna, fått fram 

tre kategorier som berör temat globaliseringens påverkan på den Andre. De är följande: 

särskiljandet mellan vi och dem, distansering, bristande lagstiftning och byråkratiska hinder. 

 

Särskiljandet mellan vi och dem. Flera av intervjupersonerna upplever att det finns en 

föreställning i samhället där människor har en tendens att särskilja mellan sina egna barn och 

de barn som finns i de länder där barnsexturism förekommer. Det finns en utbredd syn enligt 

VOL 1 på utländska barn som annorlunda. Intervjupersonerna tar upp denna syn som råder i 

förhållandet mellan de och oss. Det är ett maktförhållande som utnyttjas systematiskt, enligt 

IV 1. Därför är det viktigt enligt intervjupersonerna att man arbetar med attitydförändringar.  

Enligt Loomba (2005) bottnar våra attityder i föreställningar från kolonialismens tid. Det 

var under kolonialiseringen som kvinnors intressen underkastades och denna nedärvda 

struktur återspeglas i de globaliserade mönster som vi ser idag i form av att kvinnor i den 

fattiga delen av världen är hårdast exploaterade. Said (1978) säger att det finns en 

gränsdragning mellan Väst och Öst där Öst är det avvikande från vad som anses vara normala 

värderingar. Vi anser att intervjupersonerna menar att dessa föreställningar finns med i 

skapandet av vi och dem och att människor medvetet och omedvetet använder sig av dessa 

bilder för att kunna bortse från problemet. Bilden av att vi är olika finns med hela tiden, vilket 

gör att vi varken ser det som ett problem eller gör något åt det. Sexturismen sker långt bort 

och på grund av föreställningen kring gränsdragningar väljer vi att inte se. Vi särskiljer våra 

barn mot andra länders barn genom att tro att de är annorlunda. 

 JUR 1 tar upp att problemet identifieras att ligga hos barnen, men att det är konstigt att 

ingen ser de vuxna som utnyttjar, att det är de som är problemet. Fokus ligger bara på en del 

av parterna i problematiken. Samma sak gäller när det kommer till sexturisterna, de försöker 

försvara sina handlingar med att det är okej att köpa sex i till exempel Thailand, oavsett om 

det är barn eller inte, enligt VOL 1. Loomba (2005) har ett liknande sätt att se på hur 

sexualiteten kommit att bli en viktig del i att särskilja framförallt kvinnor i främmande 

kulturer. Kolonisatörerna rättfärdigade sitt beteende genom att använda sig av symboler som 

att den infödda kvinnan var beredd att erbjuda sin kropp för att visa sin underkastelse och 

begär efter den vite mannen. Vi tolkar det som att dessa mönster fortfarande lever kvar, att 
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männen från väst använder sig av myter, t.ex. den om att den infödda kvinnan har ett begär 

efter den vite mannen.  

Castells (2000) ser istället särskiljandet av vi och dem utifrån männens institutionella 

överordnad gentemot kvinnan. Denna maktutövning finns inom hela samhället och denna 

förstärks ytterligare när etnicitet spelar in. Kvinnor och barn är inte bara underordnade på 

grund av sitt kön utan också för att de är från en annan kultur. Objektifieringen av kvinnor 

och barn gör att sexturisternas ytterligare kan rationalisera att de köper sex av dem.     

 

Tolerans och distansering. På frågan om intervjupersonerna tycker att det finns en utbredd 

tolerans mot svenskars sexuella exploatering av barn i utlandet i det svenska samhället fick vi 

mycket varierande svar, det var inte helt självklart för intervjupersonerna vad som menades 

med frågan. VOL 1 säger att det uppenbarligen finns en tolerans, eftersom att ingen pratar om 

det. VOL 1 upplever att när folk börjar prata om det finns inte denna tolerans. Men samtidigt 

säger VOL 1 att det finns en utbredd syn på utländska barn som inte lika mycket värda, något 

som kopplas till främlingsfientlighet. VOL 1 tycker också att det är svårt att veta vad den 

svenska allmänheten tycker egentligen, det är ju inget man pratar om. RA 3 uppfattar och 

upplever det som att många har observerat sexuell exploatering av barn i utlandet, toleransen 

finns i obehaget att polisanmäla dessa brott, man vänder andra kinden till och vill inte 

”förstöra” sin semester.  

JUR 1 tolkar toleransen på följande sätt: 

”Alla som inte agerar när de har fått kunskap, tycker jag besitter den toleransen. På vilket 

sätt yttrar den sig? Ja, genom inaktivitet.”  

Genom att inte agera på semestern tolkar vi det som att JUR 1 tycker att människor gör sig 

skyldiga till att ses som att de tolererar de brott som begås mot barn när de blir sexuellt 

exploaterade.  

PO 1 tror att toleransen ligger i att människor inte tycker att det är lika viktigt att veta vad 

svenskar gör utomlands, det är ett stort hinder att få folk att förstå att det här faktiskt är ett 

problem. Alla intervjupersonerna håller med om att själva toleransen inte ligger i att tolerera 

fenomenet, det som är felet är att människor avskärmar sig, eftersom det är långt från deras 

egen verklighet. Okunskapen gör att de inte vet hur problemet ser ut och distansen hjälper till 

att spä på problemet. Alla intervjupersoner ser ändå att människor blir illa berörda av detta 

men på grund av distansen kan man säga att dessa problem inte berör oss, utan att det är något 

som de där borta får handskas med. Det som är långt borta syns helt enkelt inte. Vi har tolkat 
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deras svar genom att titta i Laus (2008) forskning. Hon beskriver att föreställningar växt fram 

där man associerar orienten med sex och det har lett till att den kvinnlige andre kommit att ses 

som en naturlig prostituerad. De som definieras som den Andre förnekas sin subjektivitet och 

mänsklighet. Detta i förhållande till hur toleransen för dessa brott ser ut i Sverige kan förstås 

ur flera sätt att se på frågan. Handlar det om rasism eller är det helt enkelt så att människor 

förblir passiva och ignorerar det som sker på semestern för att det blir för jobbigt att hantera?   

Det har idag blivit lättare att anmäla med hjälp av de hotlines som finns och som kan 

användas av de turister som på plats bevittnar dessa brott. Det är något som många av 

intervjupersonerna tycker är ett gott framsteg av den orsaken att många tycker det är 

obehagligt att gå till polisen för att anmäla det de ser. Stöd finner vi i Diesens (2008)  rapport 

där han säger att det finns ett utbrett motstånd mot att anmäla misstänkt kommersiell sexuell 

exploatering av barn då man befinner sig på semester och av de få fall som anmälts är bara ett 

anmält av en privatperson. Dessa siffror hade enligt oss inte varit så låga om fler vågade 

anmäla dessa brott.   

JUR 1 ser det som viktigt att det finns flera olika verktyg att använda sig av, att det finns 

alternativ för de som vill men kanske inte vågar anmäla. För att ytterligare kunna dra nytta av 

människors observationer på plats, säger PO 1 att det är viktigt att man inte är anonym, detta 

för att ha möjligheten att ställa fler frågor om det skulle behövas. PO 1 och PO 2 poängterar 

också att det inte handlar om en häxjakt, utan anmäl, så avgör sedan polisen om det går att 

fortsätta gå på tipset. 

 

Brister i lagstiftning och byråkratiska hinder. Det är som sagt var viktigt enligt 

intervjupersonerna att man arbetar med attitydförändringar på alla plan i samhället. PO 1 tror 

att det inte är några problem med själva lagstiftningen, det är bara det att ingen vågar använda 

den. RA 3 säger att det är viktigt att vara pragmatisk inställd till lagstiftningen, de upplevda 

hindrena och hur man bäst kan lösa dessa.   

Vi tolkar det som att attitydförändringar inte bara kan ses utifrån ett individperspektiv, utan 

även i den rättsliga processen. Brungs (2002) menar att när det kommer till rättegång är 

problemet många gånger den rättsliga attityden.  

Alla intervjupersoner håller med om att lagen inte anses vara tillräckligt bra i sin 

nuvarande form. Som i fallet med den extraterritoriella lagen, där intervjupersonerna anser att 

den är väldigt ineffektiv, eftersom den inte har någon legitimitet. De hade sina egna tankar 
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omkring hur lagen skulle bli mer effektiv, detta genom att åklagare måste våga ta på sig fall 

och på så sätt förändra hur det ser ut idag med inga fall alls. 

Andra tankar omkring lagen är som RA 3 uttrycker: 

”Det är för mycket hinder och det finns en lagstiftning osv. men det är för många 

praktiska… hinder som skulle kunna i mitt sätt att tänka lösas mycket enklare.”  

När det kommer till utredningsarbetet ser bland annat RA 3 ett problem med brottsplatsen, 

som i dessa fall inte ligger i Sverige och innebär då att svenska poliser inte får utreda brotten, 

utan att det är den lokala polisen som gör det. Med detta påstående menar intervjupersonen att 

förövare från Sverige döms här och därför borde den svenska polisen utredda brotten på plats. 

Helst av allt skulle RA 3 vilja att brotten döms och verkställs på plats i landet där brottet skett 

för att komma ifrån alla hinder som annars uppstår på vägen. Det blir en stor process med att 

skicka hit vittnen till Sverige och att det blir problematiskt rent juridiskt och polisiärt, då det 

kan finnas både kulturella hinder och andra samarbetsvårigheter. Det skulle till exempel 

behövas bättre avtal med olika länder för att kunna bedriva utredningar. RA 3 anser även att 

straffsatserna är för milda i Sverige i relation till de brott som begåtts.  

RA 3 tar upp att det största hindret i det hela är följande: ”… hela den svenska synen på 

frågan eller ickesynen på frågan har ju varit det största problemet, att man inte har identifierat 

frågan som ett problem.” 

Vi anser att detta gör att förövarna och fenomenet i sig osynliggörs och det leder till att 

problemet med att få personer döms för barnsexturism kvarstår när ingenting händer i den 

rättsliga processen. Det här kan kopplas samman med den Andre på det sättet att synen på den 

Andre genomsyras av att man inte ser frågan som ett problem i samhället, vilket gör att den 

inte tas upp. Konstruktionen av den Andre leder till att andra kulturer ses som annorlunda 

enligt O’Connell (2001). Intervjupersonernas ser att det är lätt för människor här i Sverige att 

avskärma sig från fenomenet för att det är långt borta, det är andra länders problem, inte vårt. 

 Alla intervjupersoner menar att det behövs ordentliga krafttag för att komma förbi de 

byråkratiska hindrena, ansvaret kastas runt för mycket och det gör att det inte går att 

genomföra de praktiskt starka åtgärder inom området som borde ske. Det behövs fler 

samarbetsavtal, mindre problematik när det kommer till utbyte av information och 

synliggörande av problemet. Intervjupersonerna RA 1 och RA 2 upplevde inte hinder på 

samma sätt som övriga intervjupersoner eftersom de som researrangörer främst hanterar 

frågor som har med deras bransch att göra, de behöver mest anpassa sina verksamheter efter 

de lokala förutsättningar som finns när det handlar om hotell och personal.   
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7. Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att belysa hur individer som arbetar mot barnsexturism inom 

organisationer, företag och myndigheter upplever sitt arbete. Vi ville också beskriva och 

förstå hur globalisering möjligen kunde påverka dessa individers arbete. Detta var våra två 

huvudsakliga frågeställningar. Dessa kommer nu att besvaras i följande diskussion. 

För att förstå fenomenet valde vi att i bakgrunden ta upp faktorer som spelar en viktig roll 

både för själva förekomsten av fenomenet och för hur man kan arbeta för att bekämpa det. 

Målet med denna uppsats har inte varit att finna en universallösning som går att applicera på 

alla sammanhang och situationer. Den har genomförts för att skapa en ökad förståelse av vad 

som upplevs vara det som är problematiskt i arbetet mot barnsexturism. Vi har bidragit med 

en empirisk undersökning av hur individer upplever arbetet mot barnsexturism och genom 

detta lyft fram åsikter och perspektiv som kan användas för att förstå och belysa 

barnsexturismen.  

När det kommer till första frågeställningen om hur individerna upplever sitt arbete ser de 

att det finns en mängd olika byråkratiska och praktiska hinder i deras väg mot minskad 

förekomst av barnsexturism. De trycker främst på att de samarbetsavtal som finns mellan 

deras verksamheter och andra verksamheter både i Sverige och på plats i de länder som är 

drabbade, behöver förbättras och utvecklas. Även bevisföring och lagstiftning behöver 

effektiviseras. När det handlar om samarbetet mellan olika verksamheter fanns det en enhetlig 

bild av att alla som medverkade i studien samarbetade på ett eller annat sätt med andra aktörer 

inom eller utanför deras bransch för att kunna bekämpa barnsexturismen. Till exempel 

researrangörerna som hade gemensamma riktlinjer för sitt arbete, där de kunde informera och 

utbilda sin personal, sina samarbetspartners på turistorter. Även poliserna som vi intervjuade 

utvecklade samarbeten med lokala organisationer och polis i utlandet genom samarbetsavtal 

som gav de möjlighet att utbyta information om förövare, hjälpa varandra med resurser och 

samordna brottsutredningar.  

Det här behöver utvecklas ännu mer, eftersom en del av intervjupersonerna pratar om att 

det fortfarande finns hinder i utredningen av dessa brott. Det är en så utdragen rättsprocess i 

dagens läge, då brott ska utredas i landet där förövarna begått brottet, men många gånger 

döms i Sverige. Detta var något som togs upp i resultatet vad man kunde göra för att komma 
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åt problematiken. Ett av förslagen var att hela processen, från utredning till dem, borde utföras 

i landet där brottet skett. Men något som vi tänkte mycket på och tolkade från 

intervjupersonernas svar var att det hörde mycket ihop med föreställningar om den Andre och 

hur de föreställningarna hjälper till att skapa gränser, för att de gör saker annorlunda. 

Åklagaren måste våga använda sig av det som är annorlunda.  

Det finns idag hotlines dit personer som bevittnat barnsexturister kan vända sig, våra 

intervjupersoner pratar om att det är viktigt att människor visar civilkurage och faktiskt 

använder dessa verktyg för att hjälpa till i kampen mot barnsexturism. Just för att det idag är 

en väldigt låg andel som gör detta, vilket leder till att många sexturister slipper undan straff.  

På den andra frågeställningen när det kommer till hur globaliseringen påverkar arbetet mot 

barnsexturism var resebranschen de som var övergripande mer positiva till globaliseringen. 

De andra individerna från myndigheter och organisationer hade en mer komplex syn på det 

hela. Vår tolkning av detta ligger i att individerna har olika bakgrund och arbetsuppgifter, 

vilket gör att de har olika perspektiv. Researrangörerna är mer positiva eftersom de vill sälja 

resor och tycker det är bra att vi människor reser. De försöker finna sätt som gör att vi ska 

göra så lite åverkan som möjligt på den natur och människor vi besöker. De tror även att 

människor blir mer mottagliga för andra kulturer och blir mer öppna när de är ute och reser. 

Nödvändigtvis behöver det inte bli så eftersom att människor kan blunda på plats eller inte har 

tillräckligt med kunskap kring sexturism för att kunna uppmärksamma det. 

Det fanns olika synsätt på vilken grupp som var den största förövargruppen bland 

intervjupersonerna. En ansåg att den största gruppen var pedofilringarna medan en annan 

menade att den största gruppen var tillfällighetsförövarna. Detta tyckte vi var ett viktigt 

resultat eftersom det återigen visar på att olika aktörer inom arbetet mot barnsexturism har 

olika bilder av delar av fenomenet på grund av att de har olika infallsvinklar och kunskap om 

barnsexturism. Detta kan göra att samarbete försvåras, då det finns skillnader i hur 

problematiken uppfattas och vart ens fokus ligger. Ska man till exempel framförallt rikta in 

sig på preferensförövarna eller på tillfällighetsförövarna när man arbetar med dessa frågor? 

När det kommer till globaliseringens påverkan på den Andre, har det framkommit att 

intervjupersonerna märkt att det finns både positiva och negativa effekter. En aspekt av hur 

globaliseringen påverkar hur vi ser på människor från andra kulturer anser intervjupersoner 

vara outtalade tankar och attityder omkring den Andre. Dessa kan vara av en rasistisk karaktär 

men eftersom den är outtalad kan den vara omedveten och inget som människor reflekterar 

över.   
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Det som kan vara positivt är att ju mer globaliserad världen blir, desto mer kunskap får vi 

om varandra och klyftan som funnits mellan vi och dem kan anses minska. Samtidigt har 

synen på vi och dem förstärkts åt andra hållet då kulturella skillnader kan uppfattas som något 

negativt och främmande. Kunskap ger inte nödvändigtvis förståelse inför varandra och det är 

svårt att förändra djupt rotade attityder och mönster eftersom det har funnits med oss sen 

innan kolonialiseringen.   

Undersökningens resultat har också väckt frågor och funderingar runt de svårigheter som 

finns kring lagutövning och de byråkratiska hinder som finns. Dessa ses som problematiska 

för de som arbetar med frågan och kan många gånger vara det som hindrar rättvisan. För att i 

framtiden få till fler fällande domar krävs det att lagarna effektiviseras och samtidigt måste 

frågan i sig prioriteras mycket högre på den politiska dagordningen. Vilket även 

intervjupersonerna uttryckte.  

Ur ett långsiktigt samhällsperspektiv kan vi se många problem med att barn hamnar i 

sexindustrin. En av konsekvenserna är deras psykiska och fysiska hälsa som kraftigt 

försämras av att hamna i prostitution. AIDS kan i mångt och mycket bidra till att de länder 

som drabbas får problem med bortfall ur generationerna som ska bygga upp deras framtid.  En 

del forskare påpekar att barnens sociala välfärd glöms bort i arbetet och detta leder till att den 

onda cirkeln är svår att bryta. En tanke omkring arbetet för att skydda barns välfärd är att det 

är bra att FN får in medlemsstaternas rapporter och kan hitta det som är bristfälligt.  

Denna del handlar om reflektioner över studien som helhet. Det var inte helt lätt att 

avgränsa området och finna ett syfte som kunde fungera och rama in det vi var ute efter. Det 

har varit en lång process där vi fått gå igenom mycket fakta och material. Det skulle behövas 

fler empiriska studier, de flesta forskningsartiklar som finns är av beskrivande natur. Bara 

genom empiriska studier som den McCabe gjort kan göra att det sker en förbättring inom 

barnsexturistfrågan. Fler reflektioner vi gjort under arbetets gång är om den uppförandekod 

som finns (Code of conduct). Vi har funderat mycket kring om den ger någon effekt 

överhuvudtaget eftersom att vi genom en av våra intervjupersoner fick veta att det enbart är en 

person som granskar om de företag som skriver under lever upp till kraven. Detta ska hon 

göra samtidigt som hon ska registrera nya kunder och marknadsföra uppförande koden.  

Det var svårt att finna män till studien då det verkar som att det nästan enbart är kvinnor 

som jobbar med dessa frågor. Det område som det fanns män på var 

barnpornografiavdelningen hos polisen och inom resebranschen. Det finns inte några enkla 

svar eller rätt och fel i frågor som denna, men vi har genom att reflektera och tolka teori och 
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datamaterial försökt att förstå denna komplexa fråga. Kunskap är viktigt men om den inte 

kommer till uttryck i handling så gör den ingen större nytta i detta sammanhang. 

Det skulle vara intressant att forska mer om vad det finns för rehabiliteringsåtgärder och 

hur man kan stärka de drabbade, vi upplever att det inte finns tillräckligt med detta utifrån det 

material vi har analyserat, eftersom väldigt få talat om detta. Vi har även upptäckt att pojkarna 

glöms bort i sexhandeln. Därför är det viktigt att också ha fokus på dem och det skulle kunna 

vara en fortsättning på en annan uppsats. Det skulle också vara intressant att se hur många av 

gatubarnen som hamnar i sexindustrin eller hur många som kommer från flyktingläger etc. 

Hur många barnsoldater, som inkluderar både pojkar och flickor, används som sexslavar inom 

sexindustrin till exempel? Det skulle också vara intressant att forska vidare om samarbeten 

från ett mer internationellt perspektiv, för att se hur organisationer och myndigheter 

samarbetar mer globalt. Om det finns några rehabiliteringsåtgärder för sexturister kan också 

vara ett ämne som är viktigt att belysa. 

 Det gäller att de som arbetar mot barnsexturism får mer resurser och fortsätter utveckla de 

nätverk som skapats. Så länge utvecklingen av arbetet mot barnsexturism går långsamt så 

kommer de kriminella nätverken ligga före. 

Rakt igenom denna uppsats har vi märkt att det till viss del finns olika syn på hur arbetet 

mot barnsexturism ska ske, därför är det viktigt att man ser det som är positivt och det som vi 

har gemensamt för att kunna komma framåt i frågan.  

I denna studie så har vi utgått från de svar som vi fått av intervjupersonerna, dessa har 

svarat utifrån sin förståelse och sin kulturella bakgrund. Här kommer kulturens betydelse in i 

hur de ser på barnsexturism.  

Utifrån den erfarenhet och deras individuella sammanhang i den verksamhet som de 

arbetar i så går det att se att de har olika förutsättningar. Detta medför också att de tolkar 

verkligheten olika. Det svåra i undersökningen är dilemmat med att tolka svaren som 

intervjupersonerna har gett och inte övertolka deras svar. Det är viktigt att reflektera över var 

de kommer ifrån och att vara medveten om att deras bild av undersökningsområdet är en bild, 

inte den rätta bilden.  
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Missivbrev 

Vi är två högskolestudenter vid det beteendevetenskapliga programmet, inriktning sociologi 

vid Mälardalens högskola. Vi är i slutet av vår utbildning och skriver en C-uppsats. Syftet 

med uppsatsen är att studera frivilliga organisationer och myndigheters arbete med 

barnsexturism. Mer konkret vill vi studera hur de som är anställda upplever arbetet med 

barnsexturismfrågan. Vi behöver din hjälp i form av en intervju där du delger oss av dina 

erfarenheter. Intervjun kommer att spelas in och tar ca 45 minuter och du kommer att möta 

oss, Madicken Johansson och Michael Eriksson. Vi arbetar efter de forskningsetiska 

principerna, vilket bland annat innebär att ditt deltagande är frivilligt. Du har också rätt att när 

som helst avbryta intervjun. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt, därför 

kommer bandinspelningen raderas efter arbetet och vi kommer även använda fingerade namn. 

Du får själv välja när och var intervjun ska ske. Intervjuerna sker i slutet av april och början 

på maj. Som tack för din medverkan får du två trisslotter. 

Om du är intresserad av att ta del av resultatet kommer det färdiga examensarbetet att finnas 

för läsning på Mälardalens högskola, Västerås. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Madicken Johansson och Michael Eriksson 

 

Om ni har frågor kan ni kontakta oss per telefon eller per e-post: 

 

Madicken Johansson 

mjn06011@student.mdh.se  

070-4537155 

 

Michael Eriksson 

men06011@student.mdh.se 

070-9922573 

 

 

 

  



 

 

Intervjuguide 

Bakgrund  

1. Kön 

2. Ålder 

3. Vilken slags utbildning har du? 

4. Vad arbetar du med i organisationen/myndigheten? 

5. På vilket sätt kommer du i kontakt med barnsexturismfrågor inom ditt yrke?  

6. Hur arbetar du med dessa frågor? 

7. Hur länge har du arbetat med barnsexturismfrågor? 

 

Globalisering 

1. Vilka positiva aspekter kan du se med globaliseringen när det kommer till 

barnsexturism?  

2. Vilka negativa aspekter kan du se med globaliseringen när det kommer till 

barnsexturism? 

3. Vi reser mer och mer idag, vilket kan öka förekomsten av barnsexturism, hur ska vi 

förhålla oss till dessa fakta?  

4. Internets påverkan på barnsexturismen?  

 

Samarbete   

1. Samarbetar ni med andra organisationer när det gäller barnsexturism? 

2. På vilket sätt samarbetar ni med andra organisationer? 

3. Vilka följder medför det samarbetet för ert arbete mot barnsexturism?  

4. Upplever du att det finns några byråkratiska hinder som försvårar arbetet mot 

barnsexturism och i så fall vilka?   

5. Hur upplever du förändringsarbetet mot barnsexturism inom din organisation?  

6. Finns det ett intresse att arbeta med barnsexturismfrågor inom din organisation?   

7. Finns det ett intresse från andra organisationer att samarbeta med er mot 

barnsexturism? 

8. Anser du att det görs tillräckligt för att förebygga/motverka barnsexturism inom din 

organisation? 

9. Vad upplever du är bra med det arbete som din organisation utför mot barnsexturism?  

10. Vad anser du kan förbättras? 

11. Vad har förändrats inom arbetet mot barnsexturism?  

12. Hur upplever du förändringarna som skett genom åren med det som görs för att 

motverka barnsexturism?  

 

 

 



 

 

Lagstiftning och brottsutredning 

1. Den extraterritoriella lagstiftningen reglerar när det går att använda svensk lagstiftning 

och svenska domstolar för brott begångna i utlandet, med vissa kriterier som måste 

uppfyllas. Vad tycker du om den extraterritoriella lagstiftningens effektivitet?  

2. Vad är fokus med ert arbete mot barnsexturism, preventivt, för barns rättigheter eller 

rent rättsligt fokus? 

3. Tycker du att det finns en utbredd ”tolerans” mot svenskars sexuella exploatering av 

barn i utlandet, i det svenska samhället? Var finns den och på vilket sätt yttrar sig en 

sådan ”tolerans”?  

4. I de rapporter vi läst, anses lagen inte vara tillräckligt bra, hur ser du på det? 

 

 


