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Om Resekurage
Varje år reser hundratusentals svenskar utomlands. På resan kommer många att
ofrivilligt se barn som exploateras sexuellt av såväl utländska som svenska
turister. Nu visar en undersökning att endast en av tio svenskar vet hur man ska
gå tillväga för att anmäla brottet till Polisen.
Polisen är beroende av allmänhetens tips så brist på kunskap får inte vara ett
hinder för att få in fler anmälningar, som i förlängningen kan leda till att fler
förövare åker fast. Därför går nu Sveriges Länsstyrelser, Polisen och Childhood
samman i informationskampanjen Resekurage för att kämpa mot den sexuella
exploateringen av barn utomlands.
Initiativet grundar sig på ett uppdrag från regeringen till Länsstyrelsen Stockholm
med syfte att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av
barn i samband med turism och resande. Uppdraget syftar även till att informera
om att svenska förövare kan straffas och dömas i Sverige.
Med vårt ökade resande följer också ett ansvar. Vår uppmaning till svenska folket
är därför att ta med sitt resekurage på resan och säga vad man såg till Polisen på
resekurage.se eller via lokal polis på sin resedestination.

Om undersökningen

Metod:


Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av
Länsstyrelsen i Stockholm.



1 157 svenskar i åldrarna 18 till 80 år deltog i undersökningen.



Fältperioden var 14-20 oktober 2014.



Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post.
Utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och
region.

Antal svenska medborgare man tror har dömts i
Sverige för sexuellt utnyttjande av barn i utlandet
sedan 1995 [medelvärde].

123
Antal svenska medborgare respondenterna tror har dömts
för sexuellt utnyttjande av barn i utlandet sedan 1995
[medelvärdet].

4
Faktiskt antal svenska medborgare som har dömts för
sexuellt utnyttjande av barn i utlandet sedan 1995.

Fråga: Hur många svenska medborgare tror du har dömts i Sverige för sexuellt utnyttjande av barn i utlandet sedan 1995?
N=1157

Lokal polis viktigast för att förhindra att svenska
medborgare begår sexualbrott utomlands

Den lokala polisen

59%

Allmänheten (t.ex. andra turister eller
lokalbefolkningen)

55%

Den lokala staten

48%

Reseindustrin

37%

Svensk polis

31%

Svenska staten

31%

Hotell- och restaurangnäringen
Vet ej

28%

7%

• 3 av 5 tycker att den lokala polisen är
viktigast när det gäller att förhindra att
svenska medborgare begår sexualbrott
mot barn utomlands
• Kvinnor tycker i högre utsträckning än
män att svenska staten och svensk polis
är de viktigaste aktörerna (kvinnor 36%
och män 26%)
• Vidare tycker kvinnor i högre utsträckning
än män att reseindustrin är viktigast
(kvinnor 42% och män 33%)
• Yngre tycker i högre utsträckning än äldre
att den svenska staten är viktig (18-25 år
45% och 66 år eller äldre 17%)

Fråga: Vem/vilken aktör tycker du är viktigast när det gäller att förhindra att svenska
medborgare begår sexualbrott mot barn utomlands? Flera svarsalternativ möjliga. N=1157

Endast 1 av 10 vet hur de ska gå till väga för att
anmäla misstänkt sexuell exploatering utomlands

Ja
10%

Nej
9 av 10 vet inte hur de skulle gå till väga
för att göra en polisanmälan mot någon
som man misstänker begår/har begått
ett sexualbrott mot ett barn utomlands

90%

Fråga: Vet du hur man går till väga för att göra en polisanmälan mot någon som man misstänker begår/har begått
ett sexualbrott mot ett barn utomlands? N=1157

Majoriteten skulle kontakta lokal polis om de
misstänkte att ett sexualbrott mot barn begicks
Den lokala polisen

55%

Researrangören

16%

Svenska ambassaden/konsulatet

13%

Polisen i Sverige
Restaurang- och hotellpersonal
Annan
Vet ej

7%
3%
0%
6%

Fråga: Om du befann dig utomlands och misstänkte att ett sexualbrott mot ett barn begicks, vem skulle du i
första hand kontakta? N=1157

2 av 5 tror att det krävs vittnen för att göra en
polisanmälan om de misstänker ett sexualbrott mot
barn utomlands
Vittnen

41%

Att faktiskt ha sett någonting olagligt inträffa

40%

Ett tydligt signalement på förövaren

32%

Bildbevis

27%

Namn på förövaren

23%

Det räcker med en misstanke

20%

Ett tydligt signalement på offret

18%

Namn på offret
Annat
Vet ej

15%

•
•

0%

11%

Fråga: Vad av följande tror du krävs för att göra en polisanmälan mot en person som du
misstänker begår/har begått ett sexualbrott mot ett barn utomlands? N=1157

”DNA”
”Motiv, uppsåt och gm till vinning och offret till
skada! Så är vår lag! Motiv och Bevis måste
finnas (styrkas) Uppsåt (att med VETT OCH
VILJA BEGÅ BROTTSLIG HANDLING!) styrkas!
Uppsåtsgrader Direkt, indirekt och Eventuellt!”

Hälften måste ha sett någonting olagligt inträffa för
att göra en polisanmälan om de misstänker
sexualbrott mot barn
Att faktiskt ha sett någonting olagligt inträffa

50%

Vittnen

25%

Ett tydligt signalement på förövaren

22%

Bildbevis

21%

Det skulle räcka med en misstanke

20%

Namn på förövaren

13%

Ett tydligt signalement på offret
Namn på offret

Annat
Vet ej

•

11%
9%

•
•

0%
9%

Fråga: Vad av följande krävs för att du skulle göra en polisanmälan mot en person som
du misstänker begår/har begått ett sexualbrott mot ett barn utomlands? N=1157

”Att få det påtalat - hört en konversation mellan
andra där man förstår att det är prat om att
utsätta ett barn eller se bilder.”
”Någon form av konkret bevis, alternativt klart
och trovärdigt vittnesmål från någon jag litar på.”
”Motiv, Uppsåt att begå/begått BROTTET) och
BEVIS för att det fullbordats!”

1 av 10 har någon gång varit i en situation där de
har misstänkt att någon begår/ har begått
sexualbrott mot barn
Ja, i Sverige

6%

Ja, utomlands

3%

Ja, på internet

3%

Nej, aldrig
Vet ej
Vill ej uppge

Av de som har varit i Asien, det senaste
året uppger c:a 14% att de har varit i en
situation utomlands där de har misstänkt
att någon begår/begått sexualbrott mot
barn.
85%

3%
1%

Fråga: Har du någon gång varit i en situation där du har misstänkt att någon begår/har begått sexualbrott mot barn?
N=1157

1 av 4 agerade inte då de misstänkte att ett
sexualbrott mot ett barn skedde utomlands
Jag markerade på annat sätt i
situationen, t.ex. med blickar

30%

Jag agerade inte

23%

Jag sa till personen i fråga

23%

Jag berättade för restaurangeller hotellpersonal

23%

Jag anmälde till svensk polis

23%

Jag anmälde till lokal polis

15%

Jag berättade för min
researrangör

13%

Annat
Vill ej uppge

10%
3%

•
•

Anmält till
socialtjänsten
Pratat med lokala
invånare

Vad var den främsta anledningen till att du inte agerade/
gjorde en polisanmälan?
Jag tyckte inte att jag hade tillräckliga bevis

44%

36%

Jag var osäker på om offret verkligen var minderårig

22%

21%

Jag kunde inte språket i landet

0%

21%

Jag visste inte hur jag skulle göra
Jag var rädd att det skulle drabba någon som var
oskyldig

44%

14%

0%

14%

Jag hade inte tillgång till telefon/internet

0%

14%

Jag visste inte hur landets lagstiftning såg ut

0%

14%

Jag trodde inte att det skulle leda till något

11%

14%

Jag hade inte tid

0%

0%

Jag vågade inte

0%

0%

Annat

11%

7%

Inget av ovanstående

0%

7%

Vill ej uppge

0%

14%

N=9

N=14

Fråga: Hur har du agerat när du har misstänkt att ett sexualbrott mot ett barn har skett
utomlands? N=40

Sammanfattning


9 av 10 vet inte hur man går till väga för att göra en polisanmälan mot någon som man misstänker begår/har
begått ett sexualbrott mot ett barn utomlands



Vad av följande tror du krävs för att göra en polisanmälan mot en person som du misstänker begår/har begått ett
sexualbrott mot ett barn utomlands? Topp 5:



-

Vittnen

41 %

-

Att faktiskt ha sett någonting olagligt inträffa

40 %

-

Ett tydligt signalement på förövaren

32 %

-

Bildbevis

27 %

-

Namn på förövaren

23 %

-

1 av 5 tror att det räcker med en misstanke

Få uppger att de har varit i en situation där de misstänkt att någon begår/har begått sexualbrott mot barn
-

6% har någon gång varit i en situation där de har misstänkt att någon begår/har begått sexualbrott
mot barn i Sverige

-

3% har någon gång varit i en situation där de har misstänkt att någon begår/har begått sexualbrott
mot barn utomlands (bland samtliga svarande)

Kontaktinformation:
Petra Tammert Seidefors, tfn 010-223 15 98,

e-post: petra.tammert.seidefors@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm

