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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Turistbranschen växer i takt med globaliseringen och har idag utvecklats till en av de mest 

lönsamma ekonomiska inkomstkällorna i världen. I dess kölvatten växer också den 

internationella barnsexhandeln, exempelvis i form av barnsexturism, där barn från fattiga 

länder säljs som handelsvaror.1 (SOU 2001:14 s 501-502.) 

   Thailand har länge varit känt som ”världens bordell”, men hårdare tag från thailändska 

myndigheter under senare år har dock resulterat i att traditionella sexturister numera söker sig 

till andra länder, där risken för straff bedöms som mindre. Grannlandet Kambodja är ett 

sådant land. Där ökar barnsexindustrin kraftigt och barns kroppar säljs till ett lågt pris, ibland 

för endast några få dollar. (Brown 2000 s 81, Ferran, personlig intervju.) 

   FN:s befolkningsfond UNFPA uppskattar att ”tens of millions of children” ingår i den 

globala sexhandeln och att cirka två miljoner flickor i åldrarna 5 till 15 år läggs till den siffran 

varje år. (UNFPA [www].) 2

   Statistik på antalet offer och förövare är mycket svårtillgänglig eftersom forskning och 

datainsamling på området är både komplicerad och sällsynt. Den illegala sexindustrin är väl 

dold och mörkertalen troligtvis mycket stora. (Frågor och svar…)    

   Barnsexturism är en av flera former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Andra är 

barnpornografi (dokumenterade sexuella övergrepp på barn) och trafficking (människohandel 

i sexuella syften, där värvning eller transport inom eller över nationsgränserna ingår). Ofta är 

de olika formerna tätt sammanflätade. (Frågor och svar…) 

   Denna uppsats fokuserar på barnsexturism och förutsättningarna att ställa en förövare inför 

rätta. Rättsläget i Sverige och Kambodja, ett sändar- respektive mottagarland, är föremålet för 

min studie. 

   Då ECPAT Sverige3 är den ledande organisationen i landet mot barnsexhandel, använder 

jag mig av deras definition för att förklara begreppet barnsexturism. Definitionen är en 

översättning av ECPAT Internationals och lyder: 

 

 

                                                 
1 År 2006 hade Kambodja officiellt 1,7 miljoner internationella besökare. Siffran väntas öka med 20 procent för 
varje år. Majoriteten var besökare från asiatiska länder. Cirka 300 000 besökare kom från Europa, varav 12 000 
från Sverige. (Ministry of Tourism 2006.) 
2 Jag lyckades inte hitta någon liknande siffra för pojkar på UNFPA:s hemsida.  
3 ECPAT Sverige presenteras närmare i bilaga 1.  
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Barnsexturism är … där förövaren reser från en plats till en annan och begår  
 övergrepp på barn. Ofta reser de från ett rikare land till ett som är mindre utvecklat, 

men barnsexturister kan också vara resenärer inom sitt eget land eller region. I 
begreppet barnsexturism … ryms även övergrepp som begås av utlandsstationerad 

 personal, personer på tjänsteresor utomlands o s v. 
   Barnsexturister kommer från alla samhällsskikt. De kan vara gifta eller ensam-
stående, män eller kvinnor, rika turister eller budgetresenärer. Vissa barnsexturister 
(preferensförövare och pedofiler)  inriktar sig speciellt på barn, men de allra flesta är 
tillfällighetsförövare, som inte vanligtvis har en sexuell preferens för barn, men 
utnyttjar en situation där ett barn finns tillgängligt.        

(Frågor och svar…) 
                

Sverige har länge intagit en framträdande roll när det gäller att värna barns rättigheter. Bland 

annat var Sverige ett av de första länder i världen som anslöt sig till FN:s barnkonvention och 

Sverige stod värd för den första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av 

barn som hölls i Stockholm 1996, där 122 regeringar var representerade. 

   ECPAT Sverige, som initierade världskongressen, menar ändå att den svenska regeringen 

och det svenska rättsväsendet inte prioriterar frågan om barnsexhandel som man borde. Trots 

att Sverige är ett av de länder i världen som under längst tid haft extraterritoriell lagstiftning 

(sedan 1962), tillhör vi dem som har minst antal rättsfall när det gäller sexualbrott mot barn 

begångna utomlands (tre stycken). (ECPAT 2001 s 6, Barnsexturism och svenskars…)  

   Svenskar finns uppenbarligen bland de sexturister som utnyttjar barn i framförallt 

Östeuropa, Asien och Afrika. De bidrar till att upprätthålla den efterfrågan som gör att barn 

runtom i världen utnyttjas och tvingas till ett liv i prostitution.4

   Risken för straffrättsliga påföljder på semesterorten bedöms troligen av förövarna som små, 

många gånger med rätta. Korruption och en ovilja hos myndigheterna i fattiga länder att 

lagföra västerländska turister som tillförde landet värdefull utländsk valuta var framförallt i 

början av 1990-talet det största hindret mot att ställa en förövare inför rätta i gärningslandet 

(ECPAT 2001 s 7). Än idag är detta ett problem i exempelvis Kambodja, ett av världens 

fattigaste länder. 

   Lagföring i förövarens hemland innebär också betydande svårigheter. Den extraterritoriella 

lagstiftningen möjliggör åtal, men det samarbete som krävs länderna emellan vid den här 

typen av mål, fordrar betydligt större resurser, både i tid och i pengar, än vid mål om brott 
                                                 
4 I den statliga prostitutionsutredningen från 1993 framkommer att ”uppskattningsvis tio procent av de svenska 
männen [har] erfarenhet av könsköp.” (SOU 1995:15.) 
   Enligt Statens folkhälsoinstitut har närmare 14 procent av de svenska männen ”någon gång betalat för att vara 
sexuellt tillsammans med någon … De flesta prostitutionskontakterna sker utomlands i samband med semester 
eller arbets- och tjänsteresor.” (Statens folkhälsoinstitut [www].) 
   Enligt Luc Ferran, Programme Officer på ECPAT International, tillhör skandinaver inte de främsta 
barnsexturisterna i Thailand och dess grannländer. Skandinaviska förövare reser istället i större utsträckning till 
exempelvis Ryssland, Bulgarien och Rumänien. (Ferran, personlig intervju.) 
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som begåtts på hemmaplan. Den brittiske journalisten och författaren Jeremy Seabrook, som 

studerat 15 rättsfall från olika länder i väst gällande sexualbrott mot barn i utlandet, belyser 

inte bara dessa svårigheter, utan också frivilligorganisationernas avgörande roll för upptäckt 

av och jakt på förövare. (ECPAT 2001 s 9-10.)  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga rättsläget i Sverige och Kambodja för att kunna 

belysa lagföringsproblematiken i ett typiskt sändar- respektive mottagarland.  

    Jag vill därför undersöka den lagstiftning som aktualiseras vid lagföring av barnsexturister 

och de faktorer som hindrar eller skulle kunna hindra ett sådant förfarande. 

   För att sätta rättsläget i Sverige i ett större perspektiv vill jag även belysa de rättsfall som 

finns på området samt andra fall där svenskar varit inblandade, men som av olika anledningar 

inte blivit rättssak eller lett till en fällande dom i Sverige. Dessa andra fall är viktiga då de 

dels bidrar med kunskap om barnsexturism, dels ger en inblick i rättsprocessen. 

   Min huvudfråga lyder: Hur ser rättsläget ut i Sverige och Kambodja? 

För att kunna besvara denna blir följande frågeställningar aktuella: 

• Vilken lagstiftning eller vilka rättsprinciper aktualiseras eller kan aktualiseras i 

Sverige respektive Kambodja vid lagföring av barnsexturister?  

• Vilka rättsfall finns på området i Sverige? 

• Vilka är hindren mot lagföring av barnsexturister i Sverige respektive Kambodja? 

• Vad kan göras, i Sverige respektive Kambodja, för att effektivare bekämpa 

barnsexturism och i större utsträckning lagföra barnsexturister? 

 

1.3 Avgränsningar 

På grund av att jag inte haft tillgång till kambodjanska rättsfall klarlägger jag inte praxis i 

Kambodja. Jag hoppas att resultaten från mina intervjuer med nyckelpersoner i Kambodja 

ändå ska ge en bild av hur domstolarna dömer. 

   För att göra mitt material hanterbart belyser jag inte de icke-statliga organisationernas 

(NGOs) åtgärder mot barnsexturism mer än nödvändigt. Av samma anledning belyser jag inte 

heller den kambodjanska regeringens ”icke-juridiska” preventiva åtgärder mot barnsexturism. 

Jag rekommenderar istället den intresserade att läsa ECPAT Internationals ”Global 

Monitoring Report” om både Sverige och Kambodja och de åtgärder som vidtagits mot 
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barnsexhandel i respektive land under de senaste tio åren (finns att ladda ner från ECPAT 

Internationals hemsida).     

 

1.4 Metod och material 

För rättsläget i Sverige har jag framförallt studerat lagtext, förarbeten, de rättsfall som finns 

på området samt andra fall där svenskar varit inblandade men inte dömts av svensk domstol. 

Kunskap om de sistnämnda fallen har jag framförallt inhämtat genom svenska tidningsartiklar 

som jag funnit i databaserna PressText och Mediearkivet. Information hämtad ur 

tidningsartiklar har i begränsad utsträckning använts även vid presentationen av rättsfallen i 

syfte att ge läsaren en mer heltäckande bild av händelseförloppet från övergrepp till dom. 

  Jag har också genomfört intervjuer med tre personer som kunnat bidra med värdefulla 

synpunkter. Dessa är kammaråklagare Ulf Grimsborn vid Internationella åklagarkammaren i 

Stockholm, som ledde förundersökningen i ett av de fall som presenteras i uppsatsen, 

kriminalinspektör Annethe Ahlenius vid rikspolisens barnpornografigrupp och sedan 

årsskiftet nordisk sambandsman i Bangkok och ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena 

Karlén. 

   Urvalet föll sig naturligt då jag ville tala med i ämnet insatta personer med olika bakgrund 

och intressen för att på så sätt få en mer heltäckande bild.  

   För rättsläget i Kambodja har intervjuer varit den huvudsakliga undersökningsmetoden. Det 

beror främst på att jag inte haft trycka källor att tillgå på samma sätt som för delen om 

rättsläget i Sverige. Eftersom Kambodja är ett av världens fattigaste länder, med dålig IT-

infrastruktur och knappa tekniska resurser bland myndigheter och organisationer, insåg jag att 

en studie om rättsläget skulle vara ogenomförbar hemifrån.   

   Våren 2007 reste jag därför till Bangkok, Thailand och Phnom Penh, Kambodja för att 

samla material till denna uppsats. Innan avresa hade jag med hjälp från ECPAT Sverige 

kommit i kontakt med ECPAT Cambodia, som var vänliga att ordna intervjuer åt mig i 

Kambodja. Urvalet av intervjupersoner i denna del har jag således inte själv styrt över i 

nämnvärd utsträckning, även om ett par intervjupersoner har kontaktats på eget initiativ.  

   I Kambodja spelar de icke-statliga organisationerna/frivilligsektorn en avgörande roll i 

kampen mot barnsexturism. De är otaliga till antalet och utgör en viktig del i rättsapparaten då 

de utför såväl polisens arbete som representerar offer i domstol.  

   Av denna anledning representerar de flesta av mina intervjupersoner sådana organisationer, 

i detta arbete kallade NGOs eller ”frivilligsektorn”. 
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   Utöver sex intervjuer med representanter för NGOs i Kambodja, har jag även intervjuat Luc 

Ferran, Programme Officer på ECPAT International i Bangkok, en journalist på en 

engelskspråkig tidning i Phnom Penh som föredrar att vara anonym och Christian Guth, Law 

Enforcement Advisor vid inrikesministeriet i Kambodja. Christian Guth var med och startade 

regeringens ”Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection” år 2002, vilket 

är ett viktigt verktyg i Kambodjas kamp mot barnsexhandel. Han arbetar även sedan många år 

för UNICEF.  

   Vid samtliga intervjuer har jag försökt att hålla frågorna så öppna som möjligt för att inte 

”styra” in intervjupersonen på ett visst spår och därmed gå miste om annan värdefull 

information. 

   En presentation av de organisationer som varit föremål för intervjuer finns i bilaga 1. Mina 

intervjufrågor finns i bilaga 4. 

      

1.5 Sakliga överväganden  

På grund av att barnsexhandeln sker i det dolda utgör den ett svårstuderat ämne. Som nämnts 

inledningsvis är statistik och andra tillförlitliga faktauppgifter svåra att finna. Av denna 

anledning är intervjuer med i ämnet insatta personer en lämplig undersökningsmetod.  

   I detta förfaringssätt ligger emellertid också risker. Det faktum att intervjupersonerna talar 

utifrån sina egna erfarenheter och intressen innebär att informationen kan vara subjektiv och 

vinklad. I delen om Kambodja är frivilligsektorn överrepresenterad bland mina 

intervjupersoner, vilket medför en risk för att andra väsentliga perspektiv utelämnats.5     

   I den del av min studie som behandlar rättsläget i Sverige talas enbart om barnsexturism, 

medan gränsen suddas ut något i delen om Kambodja. På grund av att trafficking är ett stort 

problem i Kambodja och sexualbrott mot barn relativt vanligt förekommande, har det inte 

varit möjligt att skriva om barnsexturism utan att komma in på andra former av sexualbrott 

mot barn.  

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen består huvudsakligen av två delar: den första om rättsläget i Sverige (kapitel 2) och 

den andra om rättsläget i Kambodja (kapitel 3). 

                                                 
5 Den bild om barnsexturism och rättsläget i Kambodja som var och en av intervjupersonerna förmedlat, har 
dock i stort varit samstämmig.   
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   Delen om Sverige inleds med en presentation av gällande rätt och de rättsfall som finns på 

området, följt av ett avsnitt om svårigheter med att lagföra svenska förövare. I detta avsnitt 

presenterar jag resultaten från mina intervjuer med kammaråklagare Ulf Grimsborn, 

rikspolisens sambandsman i Bangkok och generalsekreteraren för ECPAT Sverige. Sedan 

följer ett kort avsnitt med relevanta aktörers förslag på åtgärder som Sverige skulle kunna 

vidta för att effektivare bekämpa barnsexturism. 

   Delen om Kambodja är något annorlunda upplagd, dels för att rättsläget ser annorlunda ut 

där, dels på grund av att jag inte haft tillgång till litteratur, förarbeten och domar på samma 

sätt som för Sveriges del, utan genomfört min kartläggning främst genom intervjuer.  

   För att sätta kambodjansk gällande rätt i ett större sammanhang ges inledningsvis en 

beskrivning av hur sexindustrin ser ut i Kambodja, följt av en rättshistorisk tillbakablick. 

Sedan presenteras gällande rätt, följt av ett relativt omfattande avsnitt om svårigheterna med 

att lagföra barnsexturister, vilket i sin tur följs av ett kortare avsnitt om åtgärdsförslag.  

   I avsnitten om svårigheterna med att lagföra förövare (”Lagföringsproblematik”) påpekas 

bristerna i respektive rättssystem, innebärande att åtgärdsförslag i viss mån framkommer. I det 

efterföljande kortare avsnittet med rubriken ”Åtgärdsförslag”, upprepas inte dessa förslag. 

Där presenteras istället ett antal mer ”icke-rättsliga” idéer som mina intervjupersoner framfört 

eller som jag på annat sätt stött på under arbetets gång. Nämnda avsnitt överlappar således i 

viss mån varandra. 

   Sist i båda kapitlen, under rubriken ”diskussion”, följer en analys av utvalda delar av det 

material som redovisats samt mina egna tankar och synpunkter. 

   En avslutande sammanfattning presenteras i kapitel 4.  
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2. Sverige  
 

2.1 Svensk rätt 

Jag redogör här för de lagar och bestämmelser som skulle kunna aktualiseras i fall som gäller 

sexualbrott mot barn begångna i utlandet. Domarna i de tre enda svenska rättsfall som finns 

på området (se avsnitt 2.2) har avkunnats i enlighet med de brottsrubriceringar som gällde 

innan reformeringen av brottsbalkens sjätte kapitel om sexualbrott 2005. Trots detta har jag 

valt att fokusera på gällande rätt.    

 

2.1.1 Slopat krav på dubbel straffbarhet 

Svenska domstolars behörighet att döma över brott som begåtts utomlands av svenskar eller 

personer med hemvist i Sverige regleras genom den så kallade extraterritoriella lagstiftningen 

i brottsbalkens andra kapitel. Som huvudregel gäller att dubbel straffbarhet måste föreligga 

för svensk jurisdiktion, det vill säga att brottet ska vara straffbelagt även i det land där det 

begåtts. (BrB 2 kap 2 § 2 st.) 

   I april 2005, då sexualbrottslagstiftningen genomgick en reformering6, slopades kravet på 

dubbel straffbarhet för de allvarligare sexualbrotten, om de begåtts mot en person under 18 år. 

Åldersgränsen är anpassad till bestämmelserna i FN:s barnkonvention, som Sverige anslöt sig 

till 1990, om att alla individer under 18 år är barn7. (Prop. 2004/05:45 s 128.) 

   Enligt artikel 34 i barnkonventionen skall barnet skyddas mot alla former av sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp. Konventionen innebär dock inte i sig någon förpliktelse 

att slopa kravet på dubbel straffbarhet. (Unicef [www].) 

   Slopande av kravet på dubbel straffbarhet innebär att svensk domstol numera kan döma 

svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige, som begått grova sexualbrott i 

utlandet mot personer som inte fyllt 18 år, oavsett om gärningen är straffbelagd på 

gärningsorten eller inte. Domstolen har också möjlighet att utdöma strängare straff än vad 

som skulle följa av gärningsortens lag, vilket för andra brott inte är möjligt. (BrB 2 kap 2 § 4 

st.) 

                                                 
6 Lagändringarna genomfördes i linje med EU:s rambeslut från 2003 om bekämpning av sexuellt utnyttjande av 
barn och barnpornografi, i vilket EU:s medlemsländer enats om gemensamma minimiregler för straffrättsliga 
åtgärder i syfte att harmonisera lagstiftningen på området. (Prop. 2004/05:45 s 27, 95). 
7 Undantag enligt barnkonventionen är om barnet blir myndigare tidigare än 18 års ålder enligt den lag som 
gäller för barnet.  
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   Motivet bakom de nya reglerna är framförallt att det inte kan vara acceptabelt att svenskar 

på besök i andra länder kan begå gärningar som enligt svensk lag betraktas som allvarliga 

sexualbrott, men som på den aktuella orten inte är kriminaliserade. I lagförslaget nämndes 

barnsexturismen och de allvarliga kränkningar av barns grundläggande rättigheter och 

mänskliga värdighet som denna utgör. (Prop. 2004/05:45 s 128.) 

   Det största hindret mot lagföring var dock inte, menade regeringen, skillnader avseende 

vilka gärningar som var straffbelagda eller inte, utan svårigheter att få fram uppgifter om 

vilken lagstiftning som gällde på gärningsorten. (Prop. 2004/05:45 s 127.) 

   Följande brott i brottsbalkens 6 kapitel är undantagna från kravet på dubbel straffbarhet 

(grova brott och försök till brott inkluderade): våldtäkt (1 §), sexuellt tvång (2 §), sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning (3 §), våldtäkt mot barn (4 §), sexuellt utnyttjande 

av barn (5 §), sexuellt övergrepp mot barn (6 §), grovt utnyttjande av barn för sexuell 

posering (8 § tredje stycket) och koppleri (12 §). 

   Med ”barn” avses i lagtexten person under 15 år samt person som fyllt 15 men inte 18 år 

och som är avkomling till gärningsmannen eller står under dennes vård eller fostran.  

   Enligt svensk lag infaller den sexuella självbestämmanderätten vid 15 års ålder.8 Det 

innebär att ett barn under 15 år aldrig kan samtycka till sexuella handlingar och att sådana 

handlingar som företas mot ett barn under 15 år alltid ses som en kränkning av barnet. Sedan 

den reformerade sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft finns det inte längre något krav på att 

våld eller hot skall ha använts, vilket innebär att gärningsmannen i sitt försvar aldrig kan 

åberopa ett samtycke från barnet. (Prop. 2004/05:45 s 22, 71.) 

   I propositionen till 2005 års lagreform avseende sexualbrottslagstiftningen står att det också 

i åldergruppen 15 till 18 år behövs ett särskilt skydd mot sexuella övergrepp. Detta särskilda 

skydd manifesteras i lagen genom att begreppet barn inkluderar personer mellan 15 och 18 år 

som utnyttjas av vissa närstående. (Prop. 2004/05:45 s 72.) 

   Skyddet är betydelsefullt för svenska ungdomars skydd mot sexuella övergrepp, men är av 

uppenbar anledning mindre relevant när det gäller barnsexturism, eftersom relationen mellan 

offer och förövare oftast är av tillfällig natur och offret inte står under gärningsmannens vård 

eller tillsyn.  

                                                 
8 Några exempel på när den sexuella självbestämmanderätten (”age of consent for sexual activity”) infaller i 
andra länder är: Japan vid 13 års ålder, Tyskland och Kanada vid 14, Polen, Grekland, Frankrike och Thailand 
vid 15, Schweiz och Belgien vid 16, Indonesien vid 16 för flickor och 19 för pojkar (medgivande för äktenskap 
infaller dock ett år tidigare). Det är inte alla länder som har en fastställd samtyckesålder. Några exempel på 
sådana länder är Lettland, Kina och Sydafrika, för att nämna några. (Interpol [www].) 
   Enligt mina intervjupersoner är samtyckesåldern i Kambodja inte heller fastställd (se avsnitt 3.3.7). 
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   Personer i utlandet som är mellan 15 och 18 år och som utnyttjas sexuellt av barnsexturister 

har således ett begränsat skydd. Har personen samtyckt till den sexuella gärningen genom att 

ta emot någon form av ersättning, eller blivit utlovad en sådan ersättning, skulle 

gärningsmannen kunna dömas för köp av sexuell tjänst enligt 11 § brottsbalkens sjätte kapitel 

(tidigare sexköpslagen). För detta brott krävs emellertid att dubbel straffbarhet föreligger. 

 

2.1.2 Åtalsförordnande  

När det gäller brott som har begåtts utomlands är huvudregeln att åtal får väckas endast efter 

särskilt åtalsförordnande av regeringen eller den regeringen bemyndigat därtill, i de flesta fall 

riksåklagaren (RÅ). Undantagen från huvudregeln torde inte aktualiseras i fråga om de 

aktuella sexualbrotten. Till skillnad från brott som har begåtts i Sverige gäller därmed inte 

principen om absolut åtalsplikt9 för dessa brott. (BrB 2 kap 5 § 2 st, Förordning (1993:1467)  

1 §.) 

   Det finns inga uttömmande mallar som förklarar vilka rekvisit som bör uppfyllas för 

åtalsförordnande, men faktorer som är av betydelse är gärningens allvar, anknytningen till 

Sverige och det andra landets intresse av att lagföra gärningsmannen (Åklagarmyndigheten 

2006 s 8.) 

   När det gäller sexualbrott mot barn under 15 år anses de i sig vara av sådan allvarlig art som 

krävs för att få tillstånd. Vad gäller övriga omständigheter ställs inga särskilda krav. Om en 

åklagare ansöker om åtalsförordnande för ett sexualbrott begånget mot barn i utlandet, 

beviljar RÅ normalt sett ansökan. (Fågelsbo, telefonsamtal.) 

   Värt att nämna i detta sammanhang är att för brottet köp av sexuell tjänst har RÅ hittills inte 

ställts inför frågan att bevilja åtalsförordnande. (Hellstrand, telefonsamtal).   

 

2.1.3 Ne bis in idem 

Har ansvar för gärningen prövats genom en lagakraftägande10 dom i det land där gärningen 

förövats, kan det inte bli en ny rättegång om samma sak i Sverige, om gärningsmannen har 

frikänts, förklarats skyldig utan att påföljd har utdömts, om påföljden har verkställts i sin 

                                                 
9 Absolut åtalsplikt innebär att åklagaren har en skyldighet att väcka åtal om det finns tillräckliga bevis för att ett 
brott har begåtts och för vem som har begått det. Det spelar ingen roll vad de inblandade parterna tycker. Motivet 
bakom principen är att det finns ett samhällsintresse av att de som begår brott skall dömas för brotten. Undantag 
görs för ett mindre antal brott, där det allmännas intresse inte anses lika stort, som till exempel förtal och 
tillgreppsbrott inom familjen. (Åklagarmyndigheten [www].) 
10 En dom vinner lagakraft när tiden för överklagande utgått. Domen kan då verkställas. (Heuman 1999 s 40.) 

 13



helhet eller verkställigheten pågår, eller om den utdömda påföljden har bortfallit enligt lagen i 

den främmande staten på grund av preskription, nåd eller amnesti. (BrB 2 kap. 5 a § 1 st, 

Karnovs lagtextkommentar.) 

   Saken anses vara res judicata (”det avgjorda tinget”) och får därför inte prövas igen enligt 

processprincipen ne bis in idem (”inte två gånger om samma sak”). (Melin 2002 s 277.) 

   Enligt ovan kan således Sverige åtala en svensk förövare som dömts i utlandet men hunnit 

fly till Sverige innan påföljden har verkställts i sin helhet, förutsatt att det andra landet 

fortfarande har straffanspråk på personen i fråga. (Se avsnitt 2.3.2 ”Svensk pedofil greps i 

Thailand” för exempel på detta.) 

   Undantag från ne bis in idem görs för vissa brott, för vilka det lindrigaste straffet enligt 

svensk lag är fängelse i fyra år eller däröver. För sexualbrotten gäller detta grov våldtäkt och 

grov våldtäkt mot barn. (BrB 2 kap 3 § p 7, 6 kap 1, 4 §§ 3 st.) 

 

2.1.4 Lis pendens 

Enligt processrättsregeln lis pendens (”mål som pågår”) får domstolen inte ta upp till prövning 

en talan angående fråga som redan prövas i en pågående rättegång. (Melin 2000 s 253.) 

   Har ansvar för gärningen ännu inte prövats genom en lagakraftägande dom i det land där 

gärningen förövats, men rättegång pågår där, får svensk domstol således inte ta upp talan till 

prövning (se avsnitt 2.4 om lagföringsproblematik för exempel på detta.) 

    

2.1.5 Utlämning  

Utlämning för brott kan aktualiseras om en gärningsman eller en misstänkt gärningsman flytt 

hem till Sverige, genom att den andra staten begär att personen i fråga överlämnas för att 

ställas inför domstol eller för att ett straff ska verkställas där.  

   Utlämning till stat utanför EU regleras genom utlämningslagen (1957:668). Sedan 2004 får 

en svensk medborgare aldrig utlämnas till ett land utanför EU. Utlämning kan enbart bli 

aktuellt för icke-svenska medborgare, under förutsättning att dubbel straffbarhet föreligger 

och att den gärning för vilken utlämning begärs motsvarar brott som enligt svensk lag kan ge 

fängelse i ett år eller mer. Har dom utdömts krävs att påföljden är ett frihetsberövande straff 

om minst fyra månader. (Lag (1957:668) 1, 2 och 4 §§.)11  

                                                 
11 Enligt kammaråklagare Ulf Grimsborn gäller nio av tio utlämningsfall, inom eller utom Europa, icke-svenska 
medborgare. (Grimsborn, telefonsamtal.) 
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   Sverige kräver inte att utlämningsavtal finns med den andra staten för att utlämning ska 

komma i fråga, men har exempelvis ändå ett sådant avtal med USA, då kravet finns från deras 

sida. (Regeringen (2) [www].) 

   Sverige har ingen skyldighet att bifalla en annan stats utlämningsframställan, utan 

regeringen har alltid diskretionär prövningsrätt, det vill säga rätt att träffa sina egna beslut 

efter fritt bedömande. Vägrar Sverige utlämning kan det istället bli fråga om att överföra 

lagföringen eller straffverkställigheten hit (se nedan). (Blom et al. s 2712.) 

   För utlämning inom EU gäller i korthet att alla EU-länder är skyldiga att utlämna en person 

om en europeisk arresteringsorder finns. En sådan får utfärdas om den eftersökte är misstänkt 

för brott som kan leda till fängelse i minst ett år eller mer i det land som utfärdar 

arresteringsordern, eller om personen är dömd till ett straff på minst fyra månader. (EU-

upplysningen [www].)12

 

2.1.6 Överförande av lagföring 

Har Sverige inte medgett utlämning kan den stat där gärningen begicks begära att åtal väcks i 

Sverige för gärningen. Denna möjlighet finns för att förhindra att den misstänkte går helt fri 

från ansvar. Överförande av lagföring kan också ske av praktiska skäl, till exempel om 

lagföring av samma eller andra brott redan inletts mot honom i Sverige. (Regeringen (3) 

[www].) 

 

2.1.7 Överförande av straffverkställighet 

Har gärningsmannen dömts till fängelse eller böter i det land där brottet begåtts kan i vissa 

fall straffet avtjänas i Sverige. Överförande av verkställighet från den stat i vilken påföljden 

har meddelats (domslandet) till Sverige (verkställighetslandet) kan ske i samarbete med de 

stater som anslutit sig till Europarådets brottmålsdomskonvention och överförandekonvention, 

men också genom bilaterala avtal med andra länder. (Regeringen (1) [www]). 

   Sverige har ett sådan bilateralt avtal med Thailand13 sedan 1989 och med Kuba sedan 2002. 

(Förordning (1977:178) 21 §.) 

                                                 
12 Det sagda gäller dock ej mellan de nordiska länderna. Då gäller lagen (1959:254) om utlämning för brott till 
Danmark, Finland, Island och Norge. 
13 Ett överförande från Thailand till Sverige kan inte bli aktuellt förrän den dömde har verkställt en viss 
minimitid av fängelsepåföljden enligt thailändsk lag - minst fyra år eller en tredjedel av den totala strafftiden. 
(Regeringen (1) [www].) 
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   Överförandekonventionen skall kunna tillträdas även av stater utanför EU, vilket bland 

andra USA och Kanada gjort. (Blom et al. s 2672.) 

   För de länder som tillträtt Europarådets överförandekonvention och dess tilläggsprotokoll 

gäller bland annat följande. Har den dömde flytt till Sverige från en annan stat innan påföljden 

verkställts kan han eller hon också på begäran av domslandet anhållas, häktas eller åläggas 

reseförbud eller anmälningsskyldighet av svenska myndigheter. (Regeringen (1) [www].) 

   Ärende om överförande inleds vanligtvis av den dömde själv, men kan också inledas av 

domslandet. (Regeringen (1) [www].) 

   Föreligger varken konvention eller avtal mellan länderna är överförande av verkställighet 

inte möjlig, förutom i de fall då det föreligger ”synnerliga skäl” enligt 3 § internationella 

verkställighetslagen (1972:260). 

 

2.1.8 Passregler 

I två av de rättsfall som presenteras i kommande kapitel lyckades gärningsmännen fly tillbaka 

till Sverige när de mot borgen släpptes ur thailändskt häkte i väntan på rättegång. Thailändska 

myndigheter hade omhändertagit männens pass, men den svenska ambassaden utfärdade nya, 

vilket gjorde att de kunde resa hem och därmed undgå lagföring på gärningsorten.   

   Enligt passlagen och passförordningen är passmyndighet, vilken ambassaden utgör, skyldig 

att för direkt resa till Sverige utfärda provisoriskt pass till svenska medborgare som begär det.    

Brottsmisstanke påverkar inte möjligheten att få ett sådant pass. Däremot kan passhinder 

föreligga vid ansökan om ett ”vanligt” pass, om sökanden är misstänkt för brott i Sverige.  

(Lag 1978:302, förordning 1979:664.) 

   Enligt utrikesdepartementet är personal på många svenska ambassader upprörda över denna 

ordning, eftersom ambassaden under inga omständigheter får vägra svenska medborgare som 

är misstänkta för brott ett provisoriskt pass. (Andersson, telefonsamtal.) 

  

2.1.9 Preskription 

I samband med 2005 års reformering av sexualbrottslagstiftningen utvidgades 

preskriptionsreglerna för vissa sexualbrott begångna mot personer under 18 år. 

Preskriptionstiden börjar löpa först från den dag personen fyllt 18 år, inte den dag då brottet 

begicks, vilket gäller för alla andra brott. 
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   Denna särskilda preskriptionsbestämmelse omfattar samtliga brott för vilka kravet på dubbel 

straffbarhet också slopats: 1-6, 8 och 12 §§ i brottsbalkens sjätte kapitel. (BrB 34 kap 4 § 2 

st.) 

 

2.2 Svensk praxis 

Sedan den extraterritoriella lagstiftningen infördes 1962 har Sverige enbart haft tre rättsfall 

gällande sexualbrott som begåtts mot barn i utlandet. Rättsfallen, som presenteras nedan, 

gällde sexuellt utnyttjande av ungdom respektive sexuellt utnyttjande av underårig. Det är i 

princip samma brott, men lydelsen i brottsbalken hade ändrats vid tiden för den andra 

rättsprocessen.  

   Då existerade inte brottsrubriceringen våldtäkt mot barn. Idag borde brotten dock falla 

härunder.14 Nuvarande rubricering sexuellt utnyttjande av barn, med lindrigare straffskala, 

ska tillämpas på mindre allvarliga fall. I propositionen nämns som exempel när en 29-åring 

har samlag med ett barn som är 14 år och elva månader, det vill säga en person som är väldigt 

nära den sexuella självbestämmanderätten, och tonåringen har samlag frivilligt. De gränsfall 

som Högsta domstolen tagit ställning till efter lagändringen 2005 bekräftar detta. (Prop. 

2004/05:45 s 77, Olsson, telefonsamtal.)15

   Det faktum att gärningsmannen rest utomlands för att förgripa sig på barn i en utsatt 

situation utgör vidare i sig en försvårande omständighet, vilket ytterligare talar för att 

brottsrubriceringen våldtäkt mot barn bör tillämpas. (Olsson, telefonsamtal.) 

 

2.2.1 Fall 1: ”66-åringen” 

Första gången en person dömdes i Sverige för att ha begått sexuella brott utomlands var i juni 

1995. Fallet, som fick mycket stor medieuppmärksamhet, var det första i världen där 

extraterritoriell lagstiftning användes på den här typen av brott. (Karlén, telefonintervju.) 

   ”Vi vill nu visa att man inte kan klara sig undan lagföring bara för att man lyckats ta sig 

hem till Sverige”, sa chefsåklagare Sven-Erik Alhem i sin slutplädering i den betydelsefulla 

rättegången. (Stockholms tingsrätt mål nr B 14-2553-93.) 

                                                 
14 I våldtäktsbegreppet ryms vaginala samlag eller sexuella handlingar som är jämförliga med vaginala samlag, 
exempelvis oral eller anal penetrering. Ett fall där gärningsmannen fört in sin hand mellan skinkorna på en pojke 
och vidrört pojkens genitalier och analöppning bedömdes inte som våldtäkt mot barn. (Prop. 2004/05:45 s 135, 
NJA 2006 s 221.) 
15 I brottsbalkens sjätte kapitel finns i 14 § en ansvarsfrihetsregel. Fall som kan falla därunder är exempelvis när 
två ungdomar, varav den ena är under och den andra är strax över 15 år, frivilligt har samlag. 
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   Förövaren, som i svenska medier kom att kallas ”66-åringen” och ”69-åringen” (på grund av 

dröjsmålet mellan gärningen och rättegången), var en ensamstående man från 

Stockholmstrakten, som under vinterhalvåret brukade semestra i Thailand eller på 

Filippinerna. (Ibid.)     

   Han dömdes av Stockholms tingsrätt till tre månaders fängelse för sexuellt umgänge med 

barn, vilken var brottsrubriceringen vid tidpunkten för gärningen, och försök till sådant brott, 

då rätten slog fast att han vid två tillfällen haft sex med en 13-årig pojke i Thailand. Vid det 

tredje mötet med pojken, i februari 1993, greps han av thailändsk polis på sitt hotellrum i 

badorten Pattaya. (Ibid.) 

   Tipset till den thailändska polisen om att mannen förgrep sig sexuellt på pojken kom från 

två svenska poliser, som var i Thailand på Rädda Barnens uppdrag för att undersöka 

möjligheterna för en svensk sambandsman att bekämpa svenskars sexbrott mot barn i landet. 

(Ibid., TT 1995-06-23, Lintner 1996-08-25.) 

   De svenska poliserna var med vid gripandet, liksom ett danskt TV-team, som filmade 

händelseförloppet. Gripandet fick stor medial uppmärksamhet i både Thailand och Sverige. 

(TT 1995-06-13 och 1995-06-23.) 

   Efter 17 dagar i thailändskt häkte, släpptes ”66-åringen” mot borgen. Trots att den 

thailändska polisen tagit mannens pass, lyckades han resa tillbaka till Sverige då han fått ett 

nytt av den svenska ambassaden. (Stockholms tingsrätt mål nr B 14-2553-93, TT 1995-06-

23.) 

   Pojken fick sitta arresterad i flera dygn och blev sedan överförd till ett häkte i sin hemort på 

landsbygden, varefter han placerades på ett barnhem. Han rymde snart från barnhemmet och 

liftade tillbaka till Pattaya, men ”blev återförd till föräldrahemmet”. (Stockholms tingsrätt mål 

nr B 14-2553-93.) 

   I Sverige togs fallet upp och i augusti 1994 reste överåklagaren Sven-Erik Alhem till 

Thailand för att hålla förhör med pojken. Han höll även förhör med de thailändska polismän 

som var med vid gripandet och en äldre pojke, som man misstänkte också hade utnyttjats av 

”66-åringen”. (Göteborgs-Posten 1994-07-27.) 

   Dessa videoinspelade förhör och proceduren med att få hem kopior av dem till Sverige tog 

lång tid. Det visade sig också mycket tidskrävande för åklagaren att visa att pojken varit under 

15 år, vilket var nyckelfrågan i målet. (TT 1995-06-23.) 

   ECPAT i Thailand hade engagerat sig i fallet och tillsammans med en juridisk expert i 

Thailand ledsagat pojken till Sverige för att han skulle kunna delta i rättegången. ECPAT 

bekostade pojkens resa och uppehälle. (Lintner 1996-08-25.) 
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   I polisförhör hade ”66-åringen” medgivit att han haft sexuella kontakter med pojken, men 

under rättegången förnekade han att några sådana skulle ha ägt rum (TT 1995-06-13). Han 

påstod att han enbart kramat, kysst och smekt pojken, bjudit honom på mat, givit honom 

pengar, tittat på TV och sovit tillsammans med honom. Han sa att han hade ett sexuellt och 

emotionellt intresse för pojkar i övre tonåren, men att han mest tittade på dem under sina 

utlandsresor. Han påstod att det krävdes en personlig relation för att hans ”sexuella lust skulle 

väckas”. För rätten uppgav han att han kände medlidande med de många fattiga ungdomarna i 

Thailand och på Filippinerna, och att han hade försökt hjälpa flera genom att bjuda dem på 

mat och dryck. Han bekostade även skolavgiften för tre pojkar och en flicka. (Stockholms 

tingsrätt mål nr B 14-2553-93.) 

   De nakenbilder på pojken som åklagaren presenterade för rätten, sa ”66-åringen” att han 

tagit för att pojken hade en ”fulländad kropp” och att ”det var kul att få den dokumenterad”. 

(Ibid., TT 1995-06-13.) 

   Pojkens version av det inträffade beskrivs i stämningsansökan:  

    
YY har i sexuellt syfte smekt målsäganden över hela kroppen inklusive dennes 
könsorgan och med sin mun sugit på pojkens penis och masturberat åt honom. Vidare 
har YY förmått pojken att masturbera åt honom till dess YY därigenom fått 
sädesavgång. 

            (Stockholms Tingsrätt mål nr B 14-2553-93) 
 

   Kärnfrågan i målet var om ”66-åringen” känt till att pojken varit under 15 år, det vill säga 

ett barn i lagens mening. Åklagarens starkaste bevis var det danska TV-teamets film, där den 

smygfilmade ”66-åringen” säger till en av de svenska poliserna, som då låtsades själv vara 

intresserad av barn, att pojken är 14 år. (TT 1995-06-13.) 

   Ett av thailändsk myndighet utfärdat födelsebevis visade att pojken vid tiden för 

gärningarna var 13 år gammal.16

   På grund av videoupptagningen och samtalet med den svenske polisen, där mannen berättar 

om sitt sexuella umgänge med pojken, fann tingsrätten att pojkens uppgifter förtjänade tilltro 

framför mannens. Därmed fann rätten det styrkt att de haft sexuellt umgänge vid två tillfällen 

samt vid det tredje tillfället påbörjat utförandet av ett sådant umgänge. (Stockholms Tingsrätt 

mål nr B 14-2553-93.) 

                                                 
16 Pojken hade sagt till mannen att han var 14 år, trots att han bara var 13. Detta på grund av att han hade fyllt 13 
och var inne på sitt 14:e år. Det är så man anger sin ålder i Thailand.  (Stockholms tingsrätt mål nr B 14-2553-
93). 
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   Mannen riskerade upp till fyra års fängelse, men fick bara tre månader. Han ålades också att 

betala 100 000 thailändska baht (då cirka 30 000 svenska kronor) till pojken. Tingsrättens 

motivering löd: 

 

Vid straffmätningen skall beaktas att XX:s [pojkens, min anm.] ålder inte understigit 
femtonårsgränsen med mer än ett och ett halvt år, att osäkerhet råder om han orsakats 
någon nämnvärd skada på grund av YY:s sexuella utnyttjande av honom samt att YY 
drabbats av betydande olägenheter och obehag till följd av den stora uppmärksamhet 
massmedia ägnat händelsen. 

              (Stockholms Tingsrätt mål nr B 14-2553-93) 
 

 

2.2.2 Fall 2: ”Täbypedofilen”  

År 2000 respektive 2001 dömdes två män, jag kallar dem A och B, i ett och samma mål för 

sexuella övergrepp mot en 10-årig lettisk gatupojke. Det var A som var den pådrivande av de 

två. Då han även dömdes för andra brott, bland annat för att ha rövat bort en femårig pojke i 

Täby samma år som han utnyttjat pojken i Lettland, kallades han i medierna för 

”Täbypedofilen”.  

   Det var i april 1998 som A och B, då 40 respektive 29 år gamla, tillsammans reste på 

”semester” till Riga i Lettland för att hälsa på en vän till A. Vännen bodde ihop med en ung 

pojke och hade på Internet sagt till A att det var lätt att få tag på pojkar i Riga. Väl på plats 

hyrde A och B en lägenhet där de bodde i närmare en vecka. Dagen efter ankomsten kom 

vännens pojke till lägenheten tillsammans med ett par andra pojkar, som övernattade i 

lägenheten. På morgonen fick de pengar av A. (Södra Roslags tingsrätt mål nr B 1348-00.) 

   Medan B var tillfälligt ute filmade A pojkarna med sin videokamera när de duschade. När 

de fått låna ett par skjortor fick de titta på tecknad film på TV, varpå A företog sexuella 

handlingar med en av pojkarna, tioåringen. B sa under rättegången att pojken uppgavs vara 12 

år. Den pojke som tagit med sina kompisar till lägenheten filmade och regisserade. När B kom 

tillbaka till lägenheten både filmade och regisserade han övergreppen. (Ibid.) 

   A:s brott uppdagades genom ett barnpornografitillslag av Rikskriminalpolisen i april 2000. 

Man hittade 18 000 barnpornografiska bilder i A:s dator, däribland en nakenbild på pojken 

från Täby och filmen på pojken i Lettland. Jakten på de pedofiler som A haft kontakt med 

ledde till flera gripanden i både Sverige och Baltikum. (Harne 2000-10-06.) 

   A anhölls och häktades i april 2000. En del av åklagarens bevisning utgjordes av en 

översättning av det förhör som hållits av lettisk polis med pojken i juni 2000. Det har 

 20



dessvärre inte gått att finna någon information om hur lettisk polis fann pojken eller vad 

pojken uppgav. Pojkens berättelse nämns inte heller i domskälen. (Södra Roslags tingsrätt mål 

nr B 1348-00.) 

   Filmen utgjorde den viktigaste bevisningen. Av den knappt 20 minuter långa filmsekvensen, 

som spelades upp för rätten, framgick hur A suger på och smeker 10-åringens penis, liksom 

hur han sticker in fingrar i pojkens anus. Tingsrätten bedömde brottet som grovt på grund av 

att pojken var ett gatubarn och därför befann sig i en särskilt utsatt situation. Rätten menade 

att detta måste ha framstått som uppenbart för A, som därmed ansågs ”ha utnyttjat pojkens 

utsatthet på ett särskilt hänsynslöst sätt”. A dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av underårig 

(rubriceringen löd tidigare sexuellt umgänge med barn, som i rättsfall 1 ovan) med påföljden 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.17 (Ibid.) 

   B ansågs uppsåtligen ha medverkat till brottet genom att videofilma övergreppen samt 

föreslå vad A skulle göra med pojken. Enligt tingsrätten skulle B:s gärning bara bedömas efter 

det uppsåt som ”kunde läggas honom till last”. Var hänsynslösheten sådan att han borde 

dömas för medhjälp till grovt brott? Svaret blev nej. Han var inte med och tog initiativ till 

övergreppen, utan anlände till lägenheten när de redan var i full gång. Han hade då ”spontant 

förenat sig med de övriga och deltagit under en begränsad tidsrymd varefter han ånyo lämnat 

lägenheten.” Han dömdes 2001 till ett års fängelse. (Ibid.) 

   Hovrätten gjorde dock en annan bedömning i uppsåtsfrågan och fördubblade år 2003 hans 

straff till två års fängelse. Hovrätten menade att B:s uttalanden i filmen visar att han hade 

uppsåt att främja de övrigas handlande då han hörs som aktiv och pådrivande, ”på sätt som 

ligger nära en anstiftare”. Enligt hovrätten är det omständigheter av objektiv betydelse som 

ska ligga till grund för om brottet ska bedömas som grovt. Enligt hovrätten är dessa 

omständigheter: 1) ”att pojken blivit lockad till lägenheten mot löfte om pengar”, 2) ”att han 

blivit utsatt för sexuella handlingar av i vart fall två personer [A och vännens pojke] och 

                                                 
17 A dömdes i målet inte bara för grovt sexuellt utnyttjande av pojken i Lettland, utan även för två andra fall av 
sexuellt utnyttjande av underårig, människorov, egenmäktigt förfarande och grovt barnpornografibrott. A förde i 
juli 1998 bort en femårig pojke som lekte utanför sina föräldrars hus i Täby. A hade nyss kommit hem från en 
”misslyckad sexresa” till Riga och kände sig deprimerad och ville hitta en liten pojke som han kunde behålla till 
vuxen ålder. Han höll honom i sin lägenhet i ett dygn innan han insåg det ohållbara i situationen och körde 
tillbaka honom till Täby. Han fingrade på pojkens könsorgan och onanerade bredvid honom.  (Södra Roslags 
tingsrätt mål nr B 1348-00, Helsingborgs Dagblad 2000-10-06).  
   A dömdes också för att ha haft sex med en 12-årig pojke på ett hotellrum i Luleå och för att ha spridit och 
innehaft stora mängder barnpornografi. I den rättspsykiatriska undersökningen av A ställdes diagnosen pedofili, 
Aspergers syndrom med depressiva drag, sexuell sadism och sexuell masochism. Vidare angavs att han led av 
tvångsmässig personlighetsstörning med narcissistiska drag och att han begått gärningarna under allvarlig 
psykisk störning. (Södra Roslags tingsrätt mål nr B 1348-00). 
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delvis samtidigt, vilket… innebär att gärningsmännen utnyttjat pojkens utsatta ställning.” 

(Svea hovrätt mål nr B 3389-01.) 

   Hovrätten fann det inte utrett att B visste att pojken var lovad pengar, men menade att hans 

uppsåt täcker de övriga delar som gör brottet grovt. (Ibid.) 

    

2.2.3 Fall 3: ”59-åringen” 

En 59-årig man från Stockholmstrakten anhölls och häktades i mars 2007 misstänkt för grovt 

sexuellt utnyttjande av underårig enligt brottsbalkens lydelse före reformeringen 2005. Den 

åtalade perioden avsåg gärningar som begåtts under åren 2000 till 2002.18

   Till skillnad från de andra två rättsfallen, inkluderar brottsbeskrivningen i detta fall 

gärningar som företagits mot barnet både i utlandet och i Sverige.   

  År 2000 reste mannen, som var ensamstående och arbetade som mäklare, till Bulgarien på 

semester. Han träffade målsägande, en då 13-årig flicka, på en nattklubb. Efter att ha träffats 

ett par gånger hade de, enligt flickans utsago, samlag på hans hotellrum. Flickan uppgav i sitt 

vittnesmål att hon tidigare inte hade haft sex med någon och att hon tänkte att han var 

”mannen i hennes liv”. (Södertörns tingsrätt, mål nr B 3565-07.) 

   När han reste hem till Sverige höll de kontakt och träffades åter i Bulgarien på våren och i 

Grekland på sommaren året därpå, då de reste runt tillsammans och träffade flickans släkt. 

Vid det senare tillfället skrev de under ett ”äktenskapslöfte”. Enligt flickan hade de, enligt 

mannens önskemål, samlag flera gånger om dagen. (Ibid.) 

   Hon följde med honom till Sverige, där han försörjde henne och skrev in henne i skolan. 

Enligt flickan tog mannen väl hand om henne, även om deras sexualliv var mer ”överdrivet” 

än tidigare. Enligt flickan visade mannen henne porrfilmer så att hon skulle ”lära sig” och de 

drack alkohol varje kväll. I rättegången förnekade mannen detta. När hon 2003 hittade en 

videofilm där mannen hade samlag med en kvinna från Riga separerade hon från mannen och 

reste tillbaka till Bulgarien. Hon tog kontakt med mannen vid upprepade tillfällen och bad om 

pengar, vilken han nekade henne. (Ibid.)  

                                                 
18 Enligt svenska straffrättsliga principer ska ansvar för gärningen utdömas enligt den lag som gällde vid tiden 
för brottet. Ny lag som trätt i kraft efter att brottet begåtts får bara tillämpas om den leder till en lindrigare 
påföljd. I det aktuella fallet kunde gärningsmannen följaktligen inte dömas för våldtäkt mot barn, eftersom 
brottsrubriceringen infördes i april 2005 och innebär ett strängare straff. (5 § Lag (1964:163 om införande av 
brottsbalken).  
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   På eget initiativ tog hon hösten 2006 kontakt med en svensk advokat för att begära 

bodelning. Mannen motsatte sig detta, varpå hon gjorde en polisanmälan. Hon uppgav att hon 

kände att hon förlorat värdefulla ungdomsår och hade bristfällig skolgång. (Ibid.) 

   I målet förnekade mannen allt sexuellt umgänge och menade att han och flickan bara haft en 

”kompisrelation”. Tingsrätten fann dock flickans uppgifter trovärdiga, dels på grund av det 

faktum att mannen erkänt att de delat säng i mer än två års tid, dels på grund av 

vittnesuppgifter om att mannen och flickan uppfattats som ett par av omgivningen. 

Nakenbilder som mannen tagit på målsäganden talade också för att de haft en sexuell relation. 

(Ibid.) 

   Huvudfrågan i målet var flickans ålder vid tiden för övergreppen. Mannen uppgav att hon 

sagt att hon var 16 år när de träffades, medan hon själv uppgav att hon sagt att hon var 14.  

(Ibid.) 

   Tingsrätten ansåg det vara styrkt utom rimligt tvivel att målsägande varit 13 år när hon 

träffat mannen. Som bevis åberopades hennes dåvarande pass, yttrande från Statens 

kriminaltekniska laboratorium om passets äkthet, annan legitimationshandling och 

målsägandes nya pass. (Ibid.) 

  På grund av att tingsrätten inte fann det styrkt att mannen kände till flickans ålder när de 

träffades i Bulgarien år 2000 ogillades åtalet i denna del. 

   När de träffades i Grekland sommaren 2001, däremot, fann tingsrätten det ”högst 

osannolikt” att mannen inte skulle känt till flickans ålder. Av äktenskapslöftet framgår att 

flickan var 14 år, men detta dokument ges inget bevisvärde då det är på grekiska och mannen 

inte kunde grekiska. Istället lade tingsrätten vikt vid att mannen deltog på flickans 14-års fest, 

det gratulationskort han gav henne när hon fyllde 15 och hans medverkan samma år när hon 

erhöll förarbevis för EU-moped. (Ibid.) 

   Tingsrätten dömde mannen till tre års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av underårig. 

Flickans ålder och det stora antalet övergrepp ansågs utgöra ett grovt brott. (Ibid.) 

   Mannen ålades också att betala skadestånd till målsäganden med 220 000 kronor, då hon 

både blivit allvarligt kränkt av de sexuella övergreppen och fråntagits möjligheten att gå klart 

grundskolan. (Ibid.) 

   Mannen överklagade domen till hovrätten, som fastställde tingsrättens dom. (Svea hovrätt, 

mål nr B 4222-07.) 
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2.3 Fall som inte tagits upp i svensk domstol  

Det finns fler kända fall med svenska förövare än de två ovan nämnda, men dessa har av olika 

anledningar inte tagits upp i svensk domstol. Några har blivit rättssak i landet där brottet 

begåtts, andra har tagits upp i Sverige men lagts ner och endast kortfattat belysts i medierna.     

   Jag kommer här att presentera några av dessa fall, som jag kommit i kontakt med i mitt 

examensarbete i journalistik vid Lunds universitet om svenska mediers rapportering om 

barnsexturism.  

   Värt att nämna är att min undersökning visar att den svenska rapporteringen om 

barnsexturism är mycket begränsad i sin omfattning och att nyhetsvärdet är lågt även när 

förövarna är svenskar eller skandinaver. Ett fall, där en finländsk man misstänktes ha förgripit 

sig på så många som 445 thailändska barn, omnämndes ytterst knapphändigt i svensk press. 

(Pehrson 2007.) 

   Nedanstående exempel är några av de fall där svenskar varit inblandade.  

 

2.3.1 ”Utnyttjade 27 föräldralösa pojkar på barnhem i Indien”  

En 60-årig man från södra Sverige riskerade 1996 att ställas inför rätta i Sverige, misstänkt för 

att under flera år ha kidnappat och förgripit sig sexuellt på minst 27 pojkar som bodde på ett 

barnhem i Goa i Indien. Mannen misstänktes ingå i en internationell pedofilliga och skulle ha 

genomfört övergreppen tillsammans med en australiensare och en nyzeeländare. 

Föreståndaren för barnhemmet var den som skulle ha tillhandahållit barnen. (Hougner 1996-

07-05.) 

   En amerikansk organisation mot barnsexturism fattade misstankar och underrättade indisk 

polis i början av 1990-talet. Det var dock först 1995, då en privatperson anmälde 

föreståndaren för att falskeligen utgett sig för att vara läkare, som polisen gjorde en 

husrannsakan. Polisen fann då narkotika, barnpornografiska bilder och ledtrådar till de tre 

ovan nämnda männen, som spårades med hjälp av Interpol. I december 1995 lämnade Interpol 

en begäran till svensk polis om att lokalisera svensken, vilket man gjorde. Mannen befann sig 

i Sverige. (Ibid.) 

   I Indien hade ”ett preliminärt åtal” väckts mot svensken, där han var misstänkt för 

”onormala sexuella handlingar” innebärande ”analsex utan motpartens medgivande”, 

medhjälp till koppleri och för att ha köpt tjänster av barn under 16 år. I medierna förekom 

uppgifter om att indiska myndigheter skulle begära honom utlämnad till Indien, men om 
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någon sådan begäran nådde utrikesdepartementet är osäkert. Enligt riksåklagaren, som 

uttalade sig i pressen, skulle en utlämning aldrig bli aktuell. (TT 1996-07-08.) 

   Den sista tidningsartikeln jag hittade om fallet är en notis från september 1996, om att 

chefsåklagaren Monica Mimer vid åklagarkammaren i Jönköping beslutat att inleda 

förundersökning om sexuellt umgänge med barn (TT 1996-09-18.) 

   När jag kommer i kontakt med Monica Mimer, numera chefsåklagare vid riksenheten för 

polismål, har hon svårt att minnas detaljerna kring fallet, men hon minns att det blev nedlagt 

1997 på grund av utredningssvårigheter, framförallt på grund av att fallet var beroende av 

bevisning utomlands. ”Vi hade inte samma upparbetade rutiner då, som den internationella 

åklagarkammaren har idag”, säger hon. (Mimer, telefonsamtal.) 

 

2.3.2 ”Svensk pedofil greps i Thailand” 

En 46-årig svensk man från Mälardalen greps och dömdes i Thailand i mars år 2000 för att ha 

sexuellt utnyttjat en 12-årig pojke. Efter att ha ätit middag tillsammans med sin fru och deras 

två barn i semesterorten Hua Hin i södra Thailand, tog han kontakt med pojken på en bar och 

bad honom att följa med ner till stranden. Han lovade att köpa blommor av pojken, om pojken 

först utförde oralsex på honom, vilket pojken gjorde. Thailändsk polis bevakade stranden den 

aktuella kvällen och kunde gripa mannen, som häktades. Samma dygn släpptes han dock fri 

mot borgen. (Svensson 2000-03-15, Skoglund 2000-05-08.) 

   Enligt uppgift i medierna var domstolsförhandlingen den snabbaste dittills i ett 

sexualbrottmål i Thailand. Den tog bara ett par dagar mot normala sex månader eller ett år. 

Mannen dömdes först till fyra års fängelse, men när han erkände brottet mildrades straffet till 

två års fängelse och två års villkorlig dom19. (Svensson 2000-03-15.) 

   Han överklagade domen och efter en tid i häkte försattes han på fri fot i avvaktan på en ny 

rättegång. Han fick tillbaka sitt pass av den thailändska domstolen och reste då, trots 

reseförbud, hem till Sverige. Enligt uppgifter till TT hade han mutat tjänstemän, varför 

uppgifterna om reseförbudet inte noterades på flygplatsen. (Skoglund 2000-08-29.) 

   Mannen återvände inte till Thailand för domstolsförhandlingarna ett par månader senare. I 

hans frånvaro mildrade appellationsdomstolen i Bangkok straffet ytterligare och dömde 

                                                 
19 Villkorlig dom är, liksom skyddstillsyn, inte en frihetsberövande påföljd. Om den dömde inte begår nya brott 
under en viss prövotid anses påföljden verkställd i sin helhet när prövotiden gått ut. Vid villkorlig dom sker 
ingen övervakning av att den dömde sköter sig. (Heuman 2001 s 109-110.) 
   I Sverige är det inte möjligt att, som i detta fall, kombinera fängelse med villkorlig dom. Vid överföring av 
verkställighet kan det därför uppstå problem eftersom påföljden inte passar in i det svenska rättssystemet. 
Grimsborn, personlig intervju.) 
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honom till ett års villkorlig dom och böter. Då mannen inte var på plats för att betala böterna 

på cirka 2 500 svenska kronor utfärdades en domstolsorder som gällde i fem år framåt om att 

han skulle gripas i det fall han återvände till Thailand. (Skoglund 2000-10-03.) 

   Innan domen föll hade en polisutredning mot mannen inletts i Sverige och enligt berörda 

åklagare riskerade han åtal. På grund av den mildrade domen och att Thailand inte längre 

hade något straffanspråk på mannen (se sidan 13 för den svenska processregeln ne bis in 

idem) försvann möjligheten att åtala honom här. (Ibid.) 

   Mannen hävdade i målet att han var oskyldig och att han utsatts för en komplott av polisen. 

(Skoglund 2000-08-29.) 

 

2.3.3 ”Övergrepp på 6-årig flicka” 

Dagen innan nyårsnatten 2002 förgrep sig en 21-årig man från Gästrikland på en sexårig 

flicka på en restaurangtoalett i Thailand. Både restaurangpersonal och gäster förstod vad som 

skett när han efteråt kom ut från toaletten med flickan, som var på restaurangen med sin 

familj. Restaurangägaren låste in 21-åringen i väntan på polis, som häktade honom misstänkt 

för till våldtäkt och otukt med minderårig. (Bodin 2003-09-16.) 

   21-åringen släpptes inte mot borgen. Efter tio månader i thailändskt häkte dömdes han till 

ett och ett halvt års fängelse för otukt med minderårig. (Sidenbladh 2003-10-11.) 

   Jag har valt att bifoga 21-åringens berättelse i form av en tidningsintervju i bilaga 2. Trots 

att berättelsen inte har något direkt juridiskt perspektiv, menar jag att den ändå fyller ett syfte 

i denna uppsats. 21-åringens ord ger insikt om vikten av ett rättssystem som möjliggör och 

underlättar lagföring av svenskar som begår den här typen av brott.  

 

2.3.4 ”Missionär misstänkt för övergrepp på pojkar” 

I augusti 2004 polisanmäldes en då snart 80-årig man från södra Sverige, misstänkt för att ha 

förgripit sig sexuellt på flera unga pojkar i Bolivia under 1990-talet, då mannen arbetade som 

missionär i en svensk frikyrka i landet. Mannen delgavs misstanke först ett år senare, på 

hösten 2005. Övergreppen mot pojkarna, som varit i åldrarna 12 till 15 år, skulle i samtliga 

fall ha skett vid upprepade tillfällen. (Tures 2006-02-02.) 

   Vid tidpunkten för polisanmälan var alla fall utom ett preskriberade. Fallet som ännu var 

aktuellt rörde en då 20-årig pojke, som reste till Sverige på bekostnad av den misstänktes 

kyrka och förhördes av svensk polis. (Ibid.) 
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   Kammaråklagare Ulf Grimsborn, som höll i förundersökningen, fick dock ingen möjlighet 

att bedöma skuldfrågan för att besluta om huruvida åtal skulle väckas eller inte. Den 

misstänkte mannen avled i cancer och fallet lades därmed ner. En av mannens 

missionärskollegor som också var misstänkt för brott, en norsk man, dömdes dock i Norge.  

(Grimsborn, telefonsamtal 2007-06-16.) 

 

2.4 Lagföringsproblematik 

Anledningarna till att vi i Sverige har så få rättsfall gällande sexualbrott som begåtts mot barn 

i utlandet är flera. Det kanske främsta hindret mot lagföring i Sverige är uppenbar. Det faktum 

att brotten begås utanför Sveriges gränser, bortom svensk jurisdiktion, gör att sannolikheten 

att fallet ska komma till den svenska polisens kännedom är liten. 

   I de fall då polisen får kännedom om gärningen är utredningssvårigheterna ofta betydande. 

Många gånger har lång tid – ibland flera år – förflutit sedan brottet begicks och det kan då 

vara mycket mödosamt att finna den bevisning som krävs för åtal. Vittnen visar sig svåra att 

lokalisera och annan teknisk bevisning finns kanske inte tillgänglig. För att exempelvis få leta 

efter vittnen i den andra staten, genomföra förhör och bedriva brottsplatsundersökning krävs 

att åklagaren i Sverige skickar en rättshjälpsbegäran till den andra staten, som då antingen kan 

bevilja eller avslå begäran.20 (Ahlenius, personlig intervju.) 

  Även om den extraterritoriella lagstiftningen och möjligheten att döma i hemlandet är en 

fördel, är lagföring i det land där gärningen begåtts att föredra därför att bevisningen finns 

där. Detta menar både kammaråklagare Ulf Grimsborn vid internationella åklagarkammaren 

och Annethe Ahlenius, nordisk sambandsman i Bangkok. (Ahlenius och Grimsborn, 

personliga intervjuer.) 

   Lagföring på gärningsorten kan dock innebära andra svårigheter, som exempelvis bristfällig 

lagstiftning och en ovilja att lagföra, inte sällan från barnets föräldrars sida. I många länder 

betraktas det sexuella umgänget mellan en vuxen turist och barnet inte som övergrepp om 

barnet eller familjen i utbyte exempelvis får pengar, en cykel eller barnets skolgång betald. 

(Ahlenius, personlig intervju.) 

                                                 
20 Åklagaren skickar en rättshjälpsbegäran till justitiedepartementets enhet för brottmålsärenden och 
internationellt rättsligt samarbete (BIRS), som i sin tur skickar den vidare till justitieministeriet i det andra 
landet. Enligt konventioner om straff- och civilrättsligt samarbete ska stater utse en så kallad centralmyndighet 
som kontaktpunkt i samarbetet. BIRS är Sveriges centralmyndighet och bistår svenska och utländska 
myndigheter i fall som exempelvis rör delgivning, utlämning, överförande av straffverkställighet och tillstånd att 
väcka åtal i vissa fall för brott begångna utomlands. (Grimsborn, personlig intervju, Justitiedepartementet 2007). 
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   Utredning på svensk mark är ofta mycket kostsam och resurskrävande. En utredare kan bli 

tvungen att resa till landet ifråga för att till exempel hålla förhör, finna bevis i form av 

läkarjournaler och dokumentera offrets levnadsvillkor och utsatthet genom att filma eller 

fotografera. Denna typ av dokumentation kan vara mycket värdefull och ha bevisvärde, då 

den kan ge domaren insikt i såväl offrets som förövarens förutsättningar. (Grimsborn, 

personlig intervju.) 

   Utredaren kan också stöta på svårigheter som fördröjer arbetet. I länder där korruption är 

utbredd kan tolken till exempel vara ”köpt” av polischefen och ge vilseledande information. 

Kanske har polisen medverkat till det aktuella brottet, eller missgynnas av att gärningsmannen 

döms, och motarbetar därför utredningen. (Grimsborn, personlig intervju.) 

   Det finns i dagsläget ingen särskilt avsatt budget för utredningar om sexualbrott mot barn 

som begåtts i utlandet. Resursfrågan svarar de lokala länspolismyndigheterna för. Ulf 

Grimsborn menar att de är för små för att kunna hantera den här typen av komplicerade 

brottsutredningar på ett tillfredsställande sätt. Han ledde själv förundersökningen i fallet med 

den 80-årige före detta missionären som misstänktes ha förgripit sig på unga pojkar i Bolivia. 

Då var det offrets kyrka som bekostade offrets resa till Sverige. (Grimsborn, personlig 

intervju.) 

   I fallet med ”66-åringen” bekostade ECPAT offrets resa till Sverige. (Stockholms tingsrätt 

mål nr B 14-2553-93.) 

   Annethe Ahlenius menar att möjligheten att utreda barnsexturismfall till stor del även beror 

på intresset hos enskilda poliser och åklagare att driva ärendena. Hon menar att ett sådant 

intresse finns och anser att riksåklagarens prioritering av den här typen av brott är bra. Hon 

håller inte med dem som menar att barnsexturismfall läggs ner på grund av bristande resurser, 

som exempelvis ECPAT Sverige. (Ahlenius, personlig intervju, ECPAT Sverige (1) 2006.) 

   ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén efterlyser en separat extraterritoriell 

lagstiftning för den här typen av brott. Hon menar att det är en nödvändig åtgärd för att 

synliggöra brottsområdet inom rättsväsendet och få polis och åklagare att ge det högre 

prioritet. De flesta länder som idag har extraterritoriell lagstiftning införde denna under andra 

hälften av 1990-talet, då i form av en sådan separat lagstiftning (”sexualbrott begångna mot 

barn i utlandet”). Enlig Helena Karlén är det en viktig markering från ländernas regeringar om 

brottens allvar och en av anledningarna till att dessa länder uppvisar betydligt fler rättsfall än 

Sverige. (Karlén, telefonintervju.) 
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   Helena Karlén anser vidare att alla sexualbrott mot barn ska inkluderas i en sådan 

lagstiftning. Idag omfattar den extraterritoriella lagstiftningen enbart de allvarligare 

sexualbrotten. Barnpornografibrott omfattas exempelvis inte.21 (Ibid.) 

   Annethe Ahlenius betonar vikten av upparbetade och goda kontakter med lokala 

myndigheter och frivilligorganisationer i de länder där barnsexturism förekommer, då 

samarbetet mellan Sverige och det land där gärningen begåtts är avgörande för att väcka åtal. 

Som sambandsman i Bangkok med sidoackreditering till Laos, Vietnamn, Kambodja och 

Filippinerna arbetar hon och hennes danska kollega intensivt för att skapa och upprätthålla 

sådana förbindelser. 

   Europol och Interpol spelar idag en viktig roll i det internationella samarbetet, men enligt 

Ulf Grimsborn behövs ett mer regelbundet informationsutbyte för att kunna ställa fler 

barnsexturister inför rätta. Han skulle gärna se att det även fanns en sambandsåklagare på 

plats i Bangkok för att öka samarbetet med de lokala myndigheterna. Han anser också att det 

behövs fler svenska poliser/sambandsmän i utlandet som arbetar med den här typen av brott, 

eftersom de ofta ges betydligt lägre prioritet i många länder än exempelvis narkotikabrott. 

(Grimsborn, personlig intervju.) 

   I nämnda fall med den 80-årige före detta missionären fungerade samarbetet med de lokala 

myndigheterna i staden Cochabamba i Bolivia dåligt och informationsbristen var stor. 

Personalen på Sveriges ambassad i Bolivia kunde inte bistå i fallet, då ambassaden endast var 

sidoackrediterad till Bolivia och fysiskt var belägen 200 mil bort, i Argentinas huvudstad 

Buenos Aires. (Grimsborn, personlig intervju.) 

   Från en svensk konsul i Cochabamba fick Ulf Grimsborn uppgift om att en rättsprocess mot 

80-åringen hade påbörjats där. Om det stämde skulle åtal inte kunna väckas i Sverige. Enligt 

den svenska processregeln lis pendens får domstolen inte ta upp en fråga till prövning så länge 

ett mål om samma fråga redan pågår. Det skulle därför bli nödvändigt att noga bevaka 

rättsprocessens fortskridande i Bolivia samtidigt som den svenska förundersökningen 

fortsatte. Åtal av detta slag kan i utlandet läggas ner plötsligt och i sådant fall möjliggörs 

svenskt åtal. Utan en svensk ambassad i landet, vars personal kan räta ut frågetecken och 

skapa informella kontakter på plats försvåras dock arbetet. (Grimsborn, personlig intervju.) 

   I det aktuella fallet avled den misstänkte förövaren och fallet lades ner. (Grimsborn, 

personlig intervju.) 
                                                 
21 En person som i utlandet utnyttjat en person under 15 år för produktion av barnpornografi kan däremot dömas 
för ”grovt utnyttjande av barn för sexuell posering” enligt BrB 6 kap 8 § 3 st, som omfattas av den 
extraterritoriella lagstiftningen. Brott som inte är grovt omfattas inte av den extraterritoriella lagstiftningen. (BrB 
2 kap 2 § 4 st.) 
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   Ytterligare ett hinder mot att lagföra barnsexturister är, enligt Ulf Grimsborn, den svenska 

sekretesslagstiftningen. Enligt sekretesslagens femte kapitel 1 § gäller sekretess för uppgift 

som hänför sig till förundersökning i brottmål. Bestämmelsen innebär att en åklagare som 

inlett en förundersökning inte får fortsätta informationsutbytet med exempelvis en 

barnsrättsorganisation som ECPAT Sverige, som kan vara den som är mest insatt i fallet och 

som har anmält brottet, kontaktat rikskriminalpolisen, betalat för offrets flygbiljett till Sverige 

och så vidare. Så fort förundersökningen inleds ”sänks slöjan”. (Grimsborn, personlig 

intervju.) 

   Åklagaren får förvisso fortfarande ta emot information, men i realiteten fungerar det inte att 

enbart be organisationen att svara på åklagarens frågor, varför den värdefulla kontakten med 

frivilligorganisationen upphör. (Grimsborn, personlig intervju.) 

   Ulf Grimsborn menar att sekretesslagens bestämmelse utgör ett stort problem vid 

barnsexturismfall. Han skulle gärna se att rättsväsendet öppnade upp för frivillig-

organisationer och att åklagarna fick arbeta mer förutsättningslöst tillsammans med dem. 

 

2.5 Åtgärdsförslag  

I december 2006 gav socialminister Göran Hägglund besked om att han är ansvarig för 

regeringens samordning kring frågan om barnsexturism. Under hösten 2007 väntas regeringen 

presentera en handlingsplan för arbetet mot barnsexturism. Några av de förslag som är under 

beredning är initiativ till ett ökat samarbete mellan EU-länderna, information på UD:s 

hemsida om barnsexturism och uppdrag åt Brottförebyggande rådet att utbilda flygbolag, 

researrangörer och turismutbildningar om barnsexturism. (Wahldén 2007-06-10.) 

   ECPAT Sverige efterlyser framförallt en nationell informationskampanj med regeringen 

som avsändare. Man menar att det skulle ge frågan om barnsexturism större tyngd och med 

ökade resurser möjliggöra ett mer omfattande spridningsområde, där exempelvis 

vaccinationscentraler och flygplatser runtom i landet skulle kunna inkluderas. (Karlén, 

personlig intervju.) 

   ECPAT Sverige förordar att svenska barnsexturister lagförs i gärningslandet, men menar att 

den svenska regeringen, i de fall lagföring sker i Sverige, måste kunna garantera resurser som 

krävs för offrets resa och uppehälle i samband med rättsprocessen. ECPAT Sverige vill också 

se att undervisning om barnsexturism görs obligatoriskt för studerande vid statliga 

turismutbildningar och för svenska sambandsmän och fredsbevarande styrkor inför 

utlandsstationering. Svenska regeringen bör också kontakta Frankrikes regering, vars 
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turismminister Léon Bertrand föreslagit gemensamma krafttag mot barnsexturism för EU-

länderna, ett förslag som Sverige hittills ställt sig avvaktande till. (ECPAT Sverige (2) 2006.) 

   En del länder, exempelvis USA och Storbritannien, för register över personer som dömts för 

sexualbrott mot barn för att på så sätt kunna utöva en social kontroll över dessa personer. Kort 

tid efter tsunamin 2005 försökte ett 30-tal tidigare dömda sexualbrottslingar från 

Storbritannien resa till Thailand, där många barn nu var hemlösa och sårbara, men brittiska 

myndigheter nekade personerna utresa (Ferran, personlig intervju). Med hjälp av ett sådant 

register kan även andra länder neka dömda personer inträde i landet. 

   Ett liknande register skulle kunna vara framgångsrikt även för Sveriges del. Annethe 

Ahlenius, nordisk sambandsman i Bangkok, menar att utan tillgång till ett sådant register eller 

liknande sammanställning över mot barn dömda sexualbrottsförövare så försvåras arbetet mot 

denna brottslighet, framförallt vad gäller barnsexturister. (Ahlenius, personlig intervju.) 

 

2.6 Diskussion 

2.6.1 Anmärkningsvärd dom 

Fallet med ”66-åringen” från 1995 var det första i världen där extraterritoriell lagstiftning 

användes för att lagföra en sexförbrytare. Den relativt korta påföljden om tre månaders 

fängelse motiverades med att den thailändske pojken inte varit mer än ett och ett halvt år från 

15-årsgränsen (samtyckesåldern) och att rätten inte kunde fastställa att pojken orsakats någon 

nämnvärd skada av övergreppen. Det obehag gärningsmannen tvingats utstå genom den 

omfattande medieuppmärksamheten togs också i beaktande. 

   Resonemanget är anmärkningsvärt av flera anledningar. Att tillmäta den massmediala 

uppmärksamheten förmildrande egenskaper vilar inte på någon som helst rättslig grund. För 

övrigt exponerades pojken i lika stor utsträckning i medierna, men detta bortses från. Rätten 

nämner inte i domslutet att pojken uppgett att hans tillvaro på hemorten blivit ”ett helvete”, då 

han trakasserats för att han bott ihop med utlänningar och suttit i fängelse. Rätten menar 

istället att pojken inte orsakats någon nämnvärd skada. Vad rätten avser med ”nämnvärd 

skada” framgår inte. Tingsrätten uppger i domslutet att det faktum att pojken prostituerat sig 

inte utgör någon anledning att se mildare på brottet. Hans genom prostitution eventuella 

samtycke till gärningen borde alltså inte ha någon betydelse för den bedömning rätten gör av 

pojkens ”skada”. Vad tingsrätten egentligen menar förblir oklart. 
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   Tingsrättens resonemang om att pojken, för att uttrycka det enkelt, ”nästan varit 15 år” är 

också uppseendeväckande. Domstolen väljer att vid straffmätningen beakta den tid som 

kvarstår till samtyckesåldern och gör bedömningen att ett och ett halvt år är kort tid, trots att, 

så vitt jag förstår, ett sådant av resonemang inte finner stöd i vare sig förarbete eller praxis.  

   Jag menar att den milda domen är anmärkningsvärd och ett uttryck för rättsväsendets i viss 

mån sympati för mannen. Samtidigt är rättsfallet tolv år gammalt och av de andra två fallen att 

döma ett exempel på oförståelse inför och ovana av den här typen av sexualbrott mot barn. 

Frågan är dock om det är möjligt att dra några allmängiltiga slutsatser av ett så begränsat 

underlag som tre rättsfall utgör.  

   I de andra två rättsfallen dömdes gärningsmannen till två respektive tre års fängelse och 

bedömde i båda fallen brottet som grovt. Bedömningen grundades i det första fallet bland 

annat på att gatupojken ansetts befinna sig i en utsatt situation, och i det andra fallet på 

flickans ålder (14 år). Framförallt det sistnämnda resonemanget talar för att tingsrättens dom 

från 1995 är unik i sitt slag och inte vägledande i den här typen av mål.     

 

2.6.2 Barnets ålder 

I samtliga fall har nyckelfrågan i målet varit barnets ålder vid tidpunkten för gärningen. 

Åldern måste fastställas utom rimligt tvivel (se rättsfall nr 3) och åklagaren måste bevisa att 

gärningsmannen känt till att offret varit under 15 år, det vill säga ett barn i lagens mening.  

   Vid mål om barnsexturism blir detta av uppenbara skäl mer problematiskt än vid mål om 

övergrepp mot svenska barn. Folkbokföringen i de ofta mycket fattiga mottagarländerna 

fungerar inte som i Sverige. Födslar registreras inte som här och id-handlingar är inte vanligt 

förekommande. Ytterligare en försvårande omständighet är att man i Asien säger att man är 

15 år, när man, enligt svenskt sätt att se på ålder, egentligen bara är 14 år. Barns pubertet 

inträder också, enligt flera av mina intervjupersoner i Kambodja, tidigare i de asiatiska 

länderna, vilket bidrar till att barnet ofta kan uppfattas äldre än vad han/hon egentligen är.  

   Åldersfrågan är således i många avseenden svår. Till sin enda hjälp har åklagaren 

hjälpregeln i BrB 6 kap 13 §, som fastslår att även den som inte insåg men hade skälig 

anledning att anta att den andra personen [barnet] inte uppnått 15 års ålder ska dömas till 

ansvar för gärningen.  

   För straffansvar krävs dock en relativt hög grad av oaktsamhet. Enligt förarbetena ska 

bestämmelsen tillämpas med stor försiktighet. Gärningsmannen ska exempelvis inte dömas 

till ansvar ”om barnet har en kroppsutveckling som är naturlig för den som klart passerat 
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åldersgränsen och omständigheterna i övrigt inte ger gärningsmannen anledning att vara på 

sin vakt”. (Prop. 2004/05:45 s 113-114.) 

   Jag instämmer med de remissinstanser som menade att en gärningsman alltid skall dömas 

till ansvar när brottet riktar sig mot ett barn som inte har uppnått den ålder som föreskrivs. 

Med hänvisning till ovan nämnda svårigheter med åldersfrågan i fall som gäller 

barnsexturism, men jag att barnets skydd skulle stärkas med en sådan ordning. 

 

2.6.3 När barnet fyllt 15 år 

Med dagens extraterritoriella lagstiftning föreligger ingen egentlig risk för åtal för en svensk 

barnsexturist som köper sexuella tjänster av en person som fyllt 15 år. Jag anser att även 

sådana gärningar bör vara straffbelagda. Samtyckesåldern i svensk rätt motiveras med att 

lagstiftaren vill värna rätten till sexuellt självbestämmande. Jag instämmer med lagstiftaren 

när det gäller barn i Sverige, men menar att motiveringen inte är lika tillämpbar på hemlösa 

barn eller barn som lever i extrem fattigdom, vilket oftast är fallet vid barnsexturism. Barnens 

utsatta situation menar jag talar för att rätten till den sexuella självbestämmanderätten bör 

komma i andra hand och rätten till skydd mot sexuellt utnyttjande i första hand. Därför bör 

alla personer under 18 år inkluderas i begreppet ”barn” i de sexualbrott som omfattas av den 

extraterritoriella lagstiftningen. Detta borde också vara i överensstämmelse med FN:s 

barnkonvention, där alla som ännu inte fyllt 18 år är barn. 

 

2.6.4 Ekonomiska resurser och ökat internationellt samarbete 

Liksom i majoriteten av andra typer av sexualbrottmål, står ofta ord mot ord även i fall som 

gäller barnsexturism. Som framgått av rättsfallen gäller det för rätten att fastställa vem av 

parterna som är mest trovärdig. Av denna anledning är stödbevisning i form av teknisk 

bevisning och vittnesuppgifter mycket viktig för en fällande dom. Som framgått av min studie 

är bevissvårigheterna mycket omfattande i mål om sexualbrott begångna mot barn i utlandet. 

Det krävs stora resurser för att möjliggöra för den målsägande att vittna, liksom för att bedriva 

brottsplatsundersökning. Ansvaret för dessa resurser kan för en effektiv kamp mot 

barnsexturism inte rimligen läggas på frivilligorganisationer. 

   Vidare framstår ett nära samarbete med myndigheter och andra aktörer i mottagarländerna 

som en avgörande förutsättning för lagföring av sexturister. I flera fall har svenska förövare 

lyckats fly till Sverige och därmed undgått straff. De svenska passreglerna tar inte hänsyn till 
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eventuella brottsmisstankar. Däremot kan mottagarlandet vägra att släppa den misstänkte ur 

häktet i väntan på rättegång (se exempelvis avsnitt 2.3.3 ”Övergrepp mot 6-årig flicka”) för 

att på så sätt säkerställa lagföring. Ett ökat samarbete mellan Sverige och mottagarländer 

skulle kunna bidra till att så oftare blir fallet.  

 

2.6.5 Brottsprovokation som spaningsmetod? 

Svensk lagstiftning möjliggör lagföring av barnsexturister, men trots denna möjlighet är 

tillfällena då sådana brott blivit polissak i Sverige mycket få. För att brott ska komma till det 

svenska rättsväsendets kännedom krävs att gärningen anmäls. Dels kräver detta en 

uppmärksamhet från svenska resenärer som idag inte tycks finnas22, dels kräver det ett aktivt 

spaningsarbete från polisens sida.  

   I fallet ”66-åringen” ifrågasatte gärningsmannens advokat samarbetet mellan de av Rädda 

Barnen engagerade svenska poliserna, thailändsk polis och det danska TV-teamet. En av 

poliserna medgav under rättegången att han känt sig tveksam till agerandet när han såg hur de 

inblandade personerna blev behandlade. En rådman markerade också tveksamhet inför det 

smygfilmade materialet, då detta var inspelat med dold kamera och dold mikrofon, och inte på 

polisens uppdrag.  

   Brottsprovokation är, till skillnad från i många andra länder, inte tillåtet som spaningsmetod 

i Sverige, men utan det filmade materialet hade troligen en fällande dom inte kommit till 

stånd. Sexualbrott mot barn sker ofta i en mycket stängd miljö, som polisen har svårt att få 

tillträde till. Jag menar att frågan om brottsprovokation som spaningsmetod är intressant och 

borde kunna aktualiseras i fråga om barnsexturism. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 I en undersökning gjord av ECPAT Sverige framkom att tio procent av de svenskar som rest utanför Europa de 
tre senaste åren har sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt. Nio av tio uppger att de inte gjort 
något för att förhindra övergreppen.  (ECPAT Sverige 2007.) 
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3. Kambodja 

3.1 Sexindustrin 

Kambodja är ett av världens fattigaste länder. Flera decennier av inbördeskrig och Röda 

Khmerernas och Pol Pots skräckvälde under andra hälften av 1970-talet har i det närmaste 

ödelagt landet. Nästan halva befolkningen (45 procent) är under 15 år.23 Den extrema 

fattigdomen gör framförallt barn och kvinnor mycket utsatta och sexuellt våld är vanligt 

förekommande. (Nationalencyklopedin [www]). 

   Sexindustrin i Kambodja växte kraftigt i början av 1990-talet i samband med att FN-trupper 

om 22 000 man var stationerade i landet för att övervaka övergången till ett demokratiskt 

styrelseskick. Barnsexhandeln synliggjordes framförallt när trupperna lämnade Kambodja, 

eftersom bordellägare och andra aktörer då såg sin chans att tjäna ännu mer pengar, nu på 

barnsexturister och lokala pedofiler. (Canadian Encyclopedia [www], Brown 2000 s 138.) 

   När Thailand samtidigt skärpte sin lagstiftning och gjorde det lättare att åtala barnsexturister 

strömmade pedofilerna istället in till grannlandet Kambodja. (Ferran, personlig intervju.) 

   Samtliga personer jag intervjuat i Kambodja är överens om att sexindustrin är mycket 

utbredd, även om ingen vågar uppskatta hur många barn som berörs av den.  

   ”Any figure will be wrong”, menade Katherine Keane, Country Director på organisationen 

APLE och nämnde en undersökning som visar att det finns 10 000 gatubarn i huvudstaden 

Phnom Penh. Hur många av dessa som prostituerar sig är naturligtvis svårt att veta, liksom 

hur många barn som ingår i den mer dolda sexindustrin, bortom gatornas offentlighet. (Keane, 

personlig intervju.) 

   Sexindustrin frodas huvudsakligen på turistdestinationer som Siem Reap, Sihanoukville, 

och Phnom Penh, liksom vid orter nära gränserna, där det finns många hotell och ”guest 

houses”. (Sok, personlig intervju.) 

   Enligt uppgifter från 2003 fanns det vid 2000-talets början runt 20 000 sexarbetare enbart i 

Phnom Penh. Medelåldern låg på 15 år. (Canadian Encyclopedia.) 

   På organisationen Child Wise, den australiensiska grenen av ECPAT International, 

uppskattar man att det i Kambodja idag finns över 100 000 barn som har blivit sexuellt 

utnyttjade. (Reth, personlig intervju.) 

   Samtliga intervjupersoner var överens om att sexuella övergrepp mot barn generellt sett inte 

ses som något anmärkningsvärt av vare sig makthavare, rättsskipare eller befolkningen. 

                                                 
23 I Sverige är 18 procent av befolkningen under 15 år. (Wikipedia [www].) 
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   Ty Sovannary, Project Manager på NGO:n World Vision, uttryckte sig på följande sätt: 

”Cambodia is an underdeveloped and poor country, people don’t consider this [sexuella 

övergrepp mot barn] deeply to be an issue. The money goes to infrastructure, health and 

schools. There is no money for social problems.” (Sovannary, personlig intervju.) 

   På grund av den stora fattigdomen är det inte ovanligt att familjer säljer sina barn till 

bordeller, hallickar eller andra som kommer att utnyttja barnet i olika syften, såväl inom som 

utanför landets gränser.24 Trafficking är ett stort problem och mycket fokus ligger därför på 

denna företeelse när det gäller myndigheters och frivilligorganisationers arbete mot 

kommersiell sexuell exploatering av barn. (Ferran, Keane, Sok, personliga intervjuer.) 

   Kambodja fungerar både som sändar-, transit- och mottagarland när det gäller trafficking. 

Det är framförallt vietnamesiska barn som trafikeras till Kambodja, där de är ”eftertraktade” 

på grund av sin ljusare hy. I Asien förknippas ljushyade människor med rikedom och god 

hälsa, då hyn, enligt rådande föreställning, inte kan ha bränts av solen genom hårt 

utomhusarbete. Vietnamesiska prostituerade anses också ”skickligare” och mer hygieniska. 

(Piffard, Sok, personliga intervjuer.) 

   Många av de föräldrar som säljer sina barn låter sig övertalas mot löfte om att barnet ska få 

arbete och en dräglig livssituation, medan andra är väl medvetna om det öde som väntar 

barnen. Katherine Keane på APLE tror att föräldrarna i ungefär hälften av fallen vet att det rör 

sig om prostitution. I tio procent av fallen intar föräldrarna till och med en aktiv roll, såsom 

”trafficker” eller mellanhand. (Ferran och Keane, personliga intervjuer.) 

   Barn i sexindustrin som inte sålts kan istället ha skickats iväg för att bo hos släktingar och 

för att söka arbete. Bristen på arbetstillfällen gör att prostitution ofta är enda 

inkomstmöjligheten. Många barn i Kambodja är hemlösa och kommer från svåra 

familjeförhållanden, vilket gör dem mycket utsatta. (Piffard, Reth, personliga intervjuer.) 

   Hälften av alla i Kambodjas sexindustri uppges ha blivit tvingade in i den genom att de 

blivit sålda eller lurade av närstående. (Brown 2000 s 89.) 

   Katherine Keane på APLE menar att det är viktigt att betona att majoriteten av sexbrotten 

mot barn i Kambodja begås av kambodjanerna själva. Hon säger att siffran över antalet 

anmälda våldtäkts- och övergreppsfall skjuter i höjden och är ”skrämmande hög”. (Keane, 

personlig intervju.) 

                                                 
24 Katherine Keane menar att fattigdom är den främsta men inte den enda förklaringen till föräldrarnas agerande. 
Hon tror att den brutala Pol Pot-regimen kan ha förstört ”parental ties”, det vill säga den kärlek och det ansvar 
föräldrar vanligtvis naturligt känner inför sina barn. Föreställningen i den asiatiska kulturen om att barn har 
förpliktelser [att tjäna pengar och hjälpa till i hushållet] gentemot sina föräldrar skulle kunna vara ytterligare en 
orsak till att barnen själva vill eller går med på att skickas ut i arbete. (Keane, personlig intervju.) 
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   Våldtäkter begås i stor utsträckning, ofta av barnets egen släkt. I anmälda fall har barnen 

vanligen varit mellan fyra och nio år gamla. (Sovannary, Keane, personliga intervjuer.) 

    Uppskattningsvis begås enbart runt fem procent av sexbrotten av västerlänningar, medan 

kambodjaner själva, kineser, koreaner och vietnameser står för övriga 95 procent. Enligt 

Christian Guth, inrikesministeriets Law Enforcement Advisor, utgör koreaner och den 

kinesiska maffian det absolut största problemet när det gäller den organiserade brottsligheten i 

detta sammanhang. (Guth, personlig intervju.) 

   Kinesiska affärsmän kommer till Kambodja i stora grupper och bor på hotell där ”allt är 

möjligt”. Oskyddade samlag och samlag med oskulder nämns som några av de eftertraktade 

aktiviteter som tros ge styrka och längre liv. Polisen vet mycket lite om den kinesiska maffian 

och ytterst få kinesiska förövare grips. (Guth, Piffard, personliga intervjuer.) 

   Kineser i Kambodja är som regel välbeställda och innehar maktpositioner i samhället, vilket 

gör att regeringen tenderar att se mellan fingrarna när det gäller utnyttjande av barn. Xavier 

Piffard, Project Manager på organisationen AIDéTouS, sa följande: ”The Chinese and Korean 

are really involved, but the police never catch them. They are protected by high level people 

and are above the law”. (Piffard, personlig intervju.) 

   I de fall som Xavier Piffard har arbetat med, där en kinesisk eller koreansk förövare varit 

inblandad, har förövarnas ambassader i Kambodja inte varit samarbetsvilliga, vilket han 

menar inte är fallet när det gäller västerländska ambassader. (Piffard, personlig intervju.) 

   Flera kambodjanska högt uppsatta regeringsrepresentanter misstänks för att själva vara 

nyckelpersoner i den organiserade handeln med barn. Kambodjas premiärminister Hun Sen 

och rikspolischefen (”Cambodian National Police Chief”) Hok Lundy ska vara två av de mest 

ökända i detta sammanhang.25 (Piffard, personlig intervju.) 

   Genom att lägga kraft på att lagföra västerlänningar kan regeringen dölja den omfattande 

traffickingindustrin mellan de asiatiska länderna och samtidigt skapa sig ett gott anseende i 

det internationella samfundet. (Anonym journalist, personlig intervju.) 

   Västerländska förövare utnyttjar framförallt gatubarn, som de närmar sig på gator, stränder, 

marknader och andra offentliga platser, medan asiatiska förövare vänder sig till så kallade 

”establishment based institutions” som bordeller, gym och massagesalonger. (Keane och 

Piffard, personliga intervjuer.) 

                                                 
25 I april 2007 blev det mycket uppståndelse i det amerikanska Vita Huset (och i medierna) kring Hok Lundys 
visumansökan inför en resa till USA. Många menade att han inte skulle tillåtas inresa på grund av hans påstådda 
inblandning i terrorism och ”trafficking in women”. US State Department tillät honom inresa. (Smith 2007-04-
19.) 
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   I den ”gatubaserade” handeln, som västerlänningar nyttjar, är barnsexturismoffer vanligen 

mellan fem och 14 år gamla. (Sovannary, personlig intervju). 

   Enligt mina intervjupersoner är de vanligaste sändarländerna i väst, enligt 

anmälningsstatistiken, USA och Tyskland, följt av Australien, Storbritannien, Frankrike, 

Belgien, Nederländerna och Ryssland. Fall med skandinaviska förövare har också 

förekommit. (Sovannary, Keane, personliga intervjuer.) 

   En undersökning av sexköparnas nationalitet gjord av en frivilligorganisation i Kambodja, 

visar att av 4 214 sexköp under december månad år 2002 på den vid tidpunkten ökända 

bordellbyn Svay Pak utanför Phnom Penh, var 35 procent av kunder khmerer, 42 procent från 

östra Asien (Kina, Vietnam och Japan) och 33 procent från ”västvärlden”. (ECPAT 

International 2006 s 12-13). 

   Den politiska viljan i Kambodja när det gäller att lagföra barnsexturister är starkare än för 

bara några år sedan och antalet gripna ökar. År 1999 togs ett 40-tal fall gällande sexualbrott 

upp i domstol. År 2006 var siffran 670. Fortfarande är dock korruption ett stort problem och 

det går att muta sig ur rättsapparaten. (Ferran, Guth, personliga intervjuer.) 

   Mer om detta i avsnitt 3.3 nedan om lagföringsproblematik. 

    

3.2 Kambodjansk rätt  

De lagrum som presenteras och kommenteras i följande avsnitt har bara existerat sedan början 

på 1990-talet. Enligt alla mina intervjupersoner finns mycket kvar att önska när det gäller 

lagens utformning, inte bara på sexualbrottsområdet. 

   Alla välkomnar därför den nya strafflagen (”penal code”) som har utarbetats under flera år 

och nu godkänts av regeringens justitiedepartement.26 Ännu har den nya lagen inte antagits av 

nationalförsamlingen, Kambodjas lagstiftande makt, men detta kommer att ske inom kort.27 

(Guth, personlig intervju). 

 

                                                 
26 Jag har dessvärre inga uppgifter om innehållet i den nya strafflagen. I Kambodja fick jag av en intervjuperson 
e-postadressen till den brittiska jurist som ansvarat för utformningen av den del som omfattar brott relaterade till 
kommersiell sexuell exploatering av barn. Min e-post till henne kom dock tillbaka. Jag fick senare veta att hon 
inte längre fanns kvar i landet eller på den adressen. 
27 Enligt mailkontakt med Christian Guth i början av november 2007. 
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3.2.1 Rättshistorisk tillbakablick 

Kambodja blev franskt protektorat 1863 och var fransk koloni åren 1885-1953. När landet 

blev självständigt i mitten på förra seklet var den kambodjanska rätten av uppenbara skäl 

starkt präglad av det franska rättssystemet.28 (Coghill 2000 s 51-52.) 

   Prins Norodom Sihanouk, som styrde landet fram till 1970, då Röda Khmererna tog makten, 

gjorde inga omvälvande förändringar av det juridiska systemet. (Ibid.) 

   Efter inbördeskrig 1970-1975, påbörjades en omfattande utrensning av landets ”lärda” 

under ledning av Röda Khmererna och Pol Pot. Regimen förbjöd privat ägande och yttrande- 

och rörelsefrihet. Stadsbefolkningen tvångsförvisades till arbete på landsbygden. Alla som 

opponerade sig mot regimen avrättades, liksom alla som kunde tänkas opponera sig. 

Avrättningarna inkluderade alla lärare, jurister, domare och ”alla som bar glasögon”. Närmare 

två miljoner människor fick sätta livet till. (Coghill 2000 s 52.) 

  När Vietnam invaderade Kambodja och störtade Röda Khmererna 1979 ska det endast ha 

funnits tio personer med juristutbildning kvar i landet. Det tidigare rättssystemet och dess 

institutioner var helt utplånat. (Ibid.) 

   Den nya regimen, styrd av Vietnameser, formade en socialistisk enpartistat. Ett rättsväsende 

byggdes upp, som var starkt politiserat och gick regimens ärenden. Rättvisa skipades av 

armén och polisen och rättegångar var som regel enbart ett ”spel för galleriet”. Tortyr och 

tvång var vanligt förekommande metoder för att få fram erkännanden. (Coghill 2000 s 53.) 

   Fram till 1988 fungerade justitiedepartementet som högsta juridiska instans, med ansvar att 

garantera riktigheten i förstainstansernas domar. År 1988 bildades Högsta domstolen 

(”Supreme Court”), men togs inte i bruk förrän 1994, då den fortfarande var underordnad 

justitiedepartementet. (Ibid.) 

    Vietnam lämnade makten 1989 och Kambodja proklamerade sin egen grundlag, som vilade 

på socialistisk grund. På grund av inbördeskrig fortsatte landet dock att vara mycket splittrat. 

Mellan 1991 och 1993 administrerades landet av FN i samarbete med ett nationalråd i syfte att 

uppnå fred. UNTAC, United Nations Transitional Authoriy, organiserade de första fria valen i 

Kambodja 1993 och hade stor del i den nya grundlagen som antogs samma år. Denna 

grundlag var ett stort steg bort från 20 års socialism med statskontrollerade åklagare och 

domare, och öppnade portarna till ett liberalt demokratiskt rättsväsende. (Coghill 2000 s 54.) 

   Större delen av nuvarande strafflagstiftning återfinns i den FN-administrerade ”Provisions 

relating to the Judiciary and Criminal Law and Procedure Applicable in Cambodia During the 

                                                 
28 På landsbygden dominerade dock fortfarande lokala sedvänjor. 
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Transitional Period”, även callad “UNTAC Criminal Law” eller ”UNTAC Code”, som 

belyses närmare nedan. Dessa lagar, som antogs före grundlagen 1993, är tänkta att tillämpas 

endast till dess egna uttömmande lagar stiftats i Kambodja. (Coghill 2000 s 56.) 

   Som nämnts kommer inom kort en ny strafflag att antas av nationalförsamlingen, liksom en 

ny processlag.  
 

3.2.2 Gällande rätt  

Den lag som blir aktuell i fall som gäller barnsexturism är ”Law on the Suppression of 

Kidnapping, Trafficking and Exploitation of Human Beings” från 1996 (finns som bilaga 1). 

Lagen tar huvudsakligen sikte på trafficking och koppleri, men behandlar även ”debauchery”, 

på svenska översatt till sedlighetsbrott29, vilket är den rubricering som i de allra flesta fall 

används då västerländska sexturister åtalas för sexualbrott mot barn under 15 år. (Keane, 

personlig intervju.) 

   I strafflagen (”UNTAC Code”) regleras brotten våldtäkt30 och sexuellt ofredande (”indecent 

assault”), vilka skulle kunna aktualiseras, men som sällan sker när det gäller västerländska 

sexturister. Den främsta anledningen är att påföljden för ”debauchery” är betydligt strängare 

än för våldtäkt och att åtal därför väcks för ”debauchery”. (APLE [www].) 

   Eftersom ”Law on the Suppression of Kidnapping…” infördes 1996, det vill säga senare än 

strafflagen från 1992, har den företräde framför strafflagen i de fall gärningen kan falla under 

båda lagarna. Samlag med en person under 15 år mot dennes vilja, vilket skulle kunna 

rubriceras som våldtäkt, skulle också kunna falla under ”debauchery”. (Coghill 2000 s 316.) 

   Ett krav som domstolen uppställer är dock att våldtäkten ska ha skett inom en kommersiell 

kontext (”commercial context”), det vill säga då ett utbyte av pengar, kläder eller annat av 

materiellt värde mellan offer och förövare har ägt rum. Domstolen anser att en sådan kontext 

                                                 
29 I 1984 års reformering av de svenska straffbestämmelserna försvann det ålderdomliga uttrycket 
”sedlighetsbrott” som benämning för sexualbrott. Anledningen till denna och övriga ändringar i 6 kap 
brottsbalken, var att lagstiftaren ville markera brottens allvar och värna individens integritet i sexuellt avseende. 
(Prop. 2004/05:45 s 19-20.) 
30 Med våldtäkt avses vaginal eller anal penetration som skett antingen genom våld, tvång eller i form av ett 
överraskningsmoment (”through surprise”), där offret inte getts tid att avvärja situationen, exempelvis då offret 
sover. Det är oklart om det måste vara en penis som penetrerar, eller om det gäller vilket objekt som helst. För 
våldtäkt krävs vidare att handlingen ska ha företagits. Enligt ”UNTAC Criminal Code” är påföljden 5-10 års 
fängelse, eller 10-15 års fängelse om våldtäkten genomförts under pistolhot, mot en gravid kvinna eller person 
med rörelsehinder (Coghill 2000 s 313-314.)  
   I lagen ”Law on Aggravating Circumstances of the Felonies” från 2001 är straffet för våldtäkt föreskrivet till 
10-15 års fängelse respektive 15-20 års fängelse i enlighet med omständigheterna ovan. (APLE [www].) 
   Våldtäkt kan enligt lag begås både av och mot båda könen, men enligt Chanveasna Chin, Director på ECPAT 
Cambodia, blir rubriceringen aldrig våldtäkt när offret är en pojke. Enligt kambodjansk kultur kan en pojke helt 
enkelt inte våldtas. (Chin, personlig intervju.) 
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föreligger om förövaren fått kontakt med och tillgång till barnet genom att ge barnet sådana 

ting enligt ovan. (APLE [www].) 

   Den kommersiella kontexten krävs för att ”debauchery” ska anses föreligga. Barnets 

eventuella samtycke har ingen betydelse för skuldfrågan och lagen uppställer inget krav på 

våld eller tvång. Är offret över 15 år blir det inte fråga om ”debauchery” eftersom offret, 

genom den kommersiella kontexten, kan ha samtyckt till gärningen. Har offret inte samtyckt, 

blir det fråga om våldtäkt enligt ”UNTAC Code”. (Ibid.) 

   Brottet sexuellt ofredande omfattar de fall då en person exempelvis rör eller smeker en 

annan person eller företar en annan sexuell handling som inte inkluderar penetrering, mot 

dennes vilja. Brottsrubriceringen blir aktuell då offret är över 15 år. Är offret under 15 år 

skulle gärningen kunna falla under ”debauchery”. (Coghill 2000 s 335.) 

   Det aktuella lagrummet lyder enligt följande: 

 
Any person who commits debauchery acts onto a minor person of below 15 years old, 
even though there is his (her) consent or upon the purchase of such minor person from 
someone else or from a head/owner of a brothel, shall be subjected to punishment from 
ten (10) to twenty (20) years in prison. For repeated offences, the above punishment 
shall be applied twice. 

(Art 8, Law on the Suppression of Kidnapping, 
Trafficking and Exploitation of Human Beings) 
 

 

Vilka sexuella handlingar som omfattas av rubriceringen framgår inte av lagen. Den öppna 

formuleringen av ”debauchery” innebär att alla typer av fysiska sexuella handlingar företagna 

mot ett barn under 15 år skulle kunna omfattas. Påföljden, 10 till 20 års fängelse, är en av 

lagens strängaste och samma som för överlagt mord. (Coghill 2000 s 316, 336.) 

   Majoriteten av rättsfallen har gällt så kallade ”high profile cases”, det vill säga upprepade 

övergrepp eller på annat sätt grova handlingar, exempelvis sexuella övergrepp mot flera barn. 

Detta indikerar att det i ”debauchery” ligger ett krav på en viss allvarlighetsgrad av de fysiska 

handlingarna. (APLE [www].) 

   Av 670 fall av sexualbrott (mot vuxna och barn) som togs upp i domstol 2006, gällde 20 

procent ”debauchury”. 31 (Guth, personlig intervju.) 

                                                 
31 Den största andelen domstolsfall gällde våldtäkt, där förövaren i de flesta fall var kambodjan. Endast en liten 
del av antalet fall (670 stycken) som prövades i domstol resulterade i en fällande dom. Andelen är dock okänd. 
På grund av resursbrist förs för närvarande ingen statistik över antalet fällande domar. (Guth, personlig intervju.) 
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   Det uppskattas att nio av tio barnsexförövare under övergreppen även producerar 

barnpornografiskt material. Innehav, produktion och distribution av barnpornografi är dock 

inte förbjudet i Kambodja. (ECPAT International 2006 s 12.)    

   Vidare är prostitution inte reglerat i lag. Det är således inte förbjudet att vare sig sälja eller 

köpa sexuella tjänster i Kambodja. (Sok, personlig intervju.) 

      

3.3 Lagföringsproblematik  

3.3.1 Korruption 

Samtliga intervjupersoner i Kambodja är överens om att korruptionen är utbredd inom 

rättsväsendet och att den utgör ett stort hinder mot lagföring av sexualbrottslingar. Mina 

intervjupersoner ville dock också betona att det är långtifrån alla som gör sig skyldiga till 

mutbrott och att det finns många ärliga människor som arbetar hårt för att förbättra 

rättssystemet i Kambodja.  

   De som gör sig skyldiga till mutbrott återfinns däremot inom alla kategorier i rättsprocessen. 

Poliser, advokater, åklagare, domare och notarier medverkar alla genom korruption till att fall 

läggs ner, att den misstänkte frias, att yrkandet ändras, exempelvis från ”debauchery” till 

sexuellt ofredande, eller att påföljden mildras. (Guth, Keane, Sok, personliga intervjuer.) 

   I ett fall om trafficking, som organisationen PJJ arbetade med, valde åklagaren att åtala den 

misstänkte för ”stöld av barn” istället för traffickingbrott, trots att ”stöld av barn” inte är en 

existerande straffbelagd handling eftersom endast ting, inte människor, kan bli stulna. (Sok, 

personlig intervju.) 

   Phanna Sok, Project Coordinator på PJJ, som erbjuder juridiskt stöd till offer och unga 

förövare under rättsprocessen, uppskattar att korruption förekommer i hälften av alla fall som 

gäller någon form av sexualbrott mot barn. Han har varit med om fall då domaren frikänt den 

misstänkte gärningsmannen på grund av ”bristande bevisning”, trots att bevisningen varit 

mycket starkt och alla inblandade varit övertygade om en fällande dom. I ett av fallen sa den 

misstänktes familj att de gett 2 000 dollar till ”the court”. (Sok, personlig intervju.) 

   Enligt Katherine Keane på APLE får korruption mycket sällan negativa följder för de 

inblandade. År 2006 mutade en ökänd amerikansk pedofil en domare i turistorten 

Sihanoukville med 25 000 dollar, varpå pedofilen släpptes ur häktet och reste tillbaka till 

USA. Händelsen blev uppmärksam i medierna, men domaren är fortfarande yrkesverksam i 
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samma rättsinstans. Enligt Katherine Keane beror bristen på åtgärder och reprimander på 

politisk ovilja och en känsla av apati inför den här typen av brott. (Keane, personlig intervju.) 

   Christian Guth på inrikesministeriet menar att polisen alltför ofta svartmålas när det gäller 

korruption. Han anser att domare och åklagare i större utsträckning är de som hindrar 

lagföring.32  Notarier tar också emot mutor och byter ut dokument, eller förstör eller råkar av 

”misstag” förlora handlingar. (Guth, personlig intervju.) 

   Christian Guth anser också att framförallt de tilltalades advokater har en stor del i 

korruptionen. De kontaktar ofta målsägandens familj och erbjuder dem att göra upp i godo, 

vilket sker i ungefär hälften av fallen där en västerländsk förövare är inblandad. (Ibid.) 

 

3.3.2 Bristfälligt spanings-/undersökningsarbete 

I Kambodja är det frivilligorganisationerna som utför det spanings- och undersökningsarbete 

som i teorin tillhör polisens arbetsområde. På grund av såväl bristande resurser som brist på 

personlig drivkraft undersöker polisen bara det som verkligen anmälts. Även då är det 

frivilligorganisationerna som i stor utsträckning svarar för insamlandet av bevisning. 

Beroendet av olika NGOs insatser för lagföring av barnsexturister och andra 

sexualbrottslingar är en stor svaghet i det kambodjanska rättssystemet. (Guth, Keane, Sok, 

personliga intervjuer.) 

   Christian Guth hoppas att polisen i framtiden kan överta denna roll, men tror att det ligger 

långt fram i tiden. Anledningen är framförallt de låga lönerna. En polis tjänar 30 dollar i 

månaden, vilket är en mycket låg lön i Kambodja. I dagsläget finns inget som helst incitament 

för enskilda poliser att göra mer än vad som är absolut nödvändigt. Christian Guth efterlyser 

en reform, där de som arbetar i statens tjänst får avsevärt högre lön och där man istället 

minskar på antalet tjänstemän. (Guth, personlig intervju.)  

   Brister i förundersökningsarbetet är också omfattande. Ett gripande kräver normalt tillstånd 

från en åklagare, som bedömer om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts.33 Om 

så är fallet ska förundersökning inledas av en ”investigating judge”, som ska ge polisen i 

                                                 
32 Christian Guth menar att den utbredda korruptionen bland domare och åklagare till stor del har att göra med 
FN-närvaron i Kambodja i början av 1990-talet, under den så kallade UNTAC-perioden. Innan UNTAC-
perioden hade polisen en mycket stor rättskipande makt i Kambodja. FN-styrkornas fråntog polisen denna makt, 
men lämnade landet utan att ha sett till att domar- och åklagarväsendet var förmögna att överta den, vilket 
Christian Guth menar inte var fallet. (Guth, personlig intervju.) 
33 Undantag är fall då gärningsmannen påkommits på barn gärning (”in the act”). Polisen får då gripa den 
misstänkte direkt eller inom 48 timmar därefter, utan tillstånd från en åklagare. (Guth, personlig intervju.) 
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uppdrag att hålla vidare förhör och fortsätta insamlandet av bevisning för att stärka underlaget 

inför domstolsförhandlingarna ett par månader senare. (Guth, personlig intervju.) 

   I verkligheten sker detta aldrig. ”Investigating judge” ger inte polisen i uppdrag att fortsätta 

arbeta med fallet. Fallet försvagas därför ofta i väntan på rättegången. Det är inte ovanligt att 

målsägande hunnit ”ångra sig” i väntan på rättegång och inte längre vill vittna. I fall som 

omfattar flera offer, är det snarare regel än undantag att flera av dem ändrar sin inställning, 

ofta som ett resultat av att de blivit mutade. När väl förhandlingarna inleds anser domaren att 

det inte finns tillräckligt med bevisning och fallet avslutas. (Guth, personlig intervju.)    

 

3.3.3 Svaga bevisregler 

Enligt Katherine Keane på APLE är bevisreglerna mycket svaga i Kambodja, vilket hon 

menar påverkar både rättssäkerheten och polisens arbete negativt. I princip kan vad som helst 

framläggas som bevis, med restriktionen att domaren kan underkänna viss åberopad bevisning 

i det enskilda fallet. Praxis ger inga riktlinjer när det gäller bevisning. Vad som anses väga 

tungt i ett fall, kan anses irrelevant i ett annat fall. Detta gör att såväl polis som 

frivilligorganisationer i sitt arbete inte kan göra några bedömningar av hur fallet kommer att 

stå sig i domstol. (Keane, personlig intervju.)    

 

3.3.4 Motstånd att anmäla brott 

En av svårigheterna med att lagföra barnsexturister är att barnen i de allra flesta fall inte själva 

betraktar sig som offer. De förstår inte syftet med att anmäla gärningen eller medverka i en 

rättsprocess. På organisationen PJJ, vars jurister bistår barn i sexualbrottmål, uppger man att 

knappt något av de hundratals barn man arbetat med har sett sig själva som offer eller i behov 

av hjälp. När man på PJJ i det undersökande arbetet, innan den misstänkte gripits, frågar 

barnen vem den västerländska mannen de umgås med är, svarar de som regel att han är en 

”step parent” eller ”foster father”. (Sok, personlig intervju.) 

   Project Coordinator Phanna Sok menar att detta visar på det stora behovet av att utbilda 

befolkningen, barn och deras familjer, om deras lagstadgade rättigheter, vad som är ett 

oacceptabelt beteende från vuxna gentemot barn och hur man går tillväga för att anmäla brott. 

Phanna Sok menar att barnen måste skyddas, eftersom de är Kambodjas framtid. (Sok, 

personlig intervju.) 
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   Rädsla inför att anmäla brott är ytterligare en dimension av problematiken. Eftersom 

korruption är väl känt vågar många inte kontakta den lokala polisen, av rädsla för att råka illa 

ut. (Guth, Sok, personliga intervjuer.) 

   Inrikesdepartementet startade år 2000 en nationell telefonlinje (”National hotline”), som 

fortfarande är i bruk, dit NGOs och allmänheten kan ringa och anmäla sexualbrott eller lämna 

tips om brott. Enligt Xavier Piffard på organisationen AIDéTouS, är människor rädda för att 

ringa, eftersom regeringsrepresentanter själva misstänks för inblandning i trafficking. 

Allmänheten vet inte vem som kommer att svara eller om de kanske rentav kommer direkt till 

ministeriet. (Piffard, personlig intervju.) 

 

3.3.5 Frånvaro av målsägandebiträden 

Den kambodjanska staten är skyldig att utse en advokat som ska representera målsägande 

(barnet) i målet, vilket borde kunna jämföras med den svenska rätten till målsägandebiträden i 

vissa mål. I praktiken fungerar detta dock mycket dåligt. På grund av domstolarnas knappa 

resurser får advokaterna inte betalt för sitt arbete och de bemödar sig därför inte om att sätta 

sig in i fallet. Advokaterna läser inte handlingarna och anländer ibland inte ens till 

domstolsförhandlingarna. (Keane, personlig intervju.) 

  Katherine Keane på organisationen APLE, som erbjuder barn juridiskt stöd i form av bland 

annat advokat under domstolsförhandlingarna, menar att dessa missförhållanden bidrar till att 

åtal läggs ner.34 (Ibid.) 

 

3.3.6 Barnpornografi inte straffbelagt  

Ett av de största hindren mot lagföring av sexualbrottslingar, menar Katherine Keane, är att 

innehav, produktion och distribution av barnpornografi inte är straffbelagt. Barnpornografiskt 

material kan framläggas som bevisning i ett mål om ”debauchery”, men utgör i sig inget brott. 

(Keane, personlig intervju.)  

 

                                                 
34 De barn som APLE kommer i kontakt med accepterar i 95 procent av fallen APLEs hjälp under rättegången. I 
de fall barnet avböjer, beror det vanligtvis på att föräldrarna har kommit överens med den misstänkte förövaren 
om att göra upp i godo. (Keane, personlig intervju.) 
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3.3.7 Oklar samtyckesålder  

Den sexuella samtyckesåldern är inte reglerad i kambodjansk rätt. ”Law on the Suppression of 

Kidnapping…” antyder att samtyckesåldern är 15 år, men när det gäller sexuellt ofredande 

anger strafflagen att straffets längd ska fördubblas om offret är under 16 år.  

   Trots lydelsen i ”Law on the Suppression of Kidnapping…” om 15-årsgränsen, har det 

funnits fall där förövaren dömts för att ha begått “debauchery” mot flera barn i olika åldrar, 

där det äldsta barnet varit 17 år. (Keane, personlig intervju.) 

   Xavier Piffard, Project Manager på AIDéTouS, menar att samtyckesåldern borde vara 18 år 

och att alla under denna ålder ska anses vara barn i lagens mening när det gäller ”debauchery” 

och andra sexualbrott.35

 

3.4 Åtgärdsförslag 

Några av de personer jag intervjuat menar att det behövs frivilligorganisationer i Kambodja 

som arbetar för att få fast kopplare och de organiserade ligorna. Idag finns det inga NGOs 

som har mandat från regeringen att arbeta med dessa frågor. Trafficking av pojkar är 

exempelvis ett av flera områden som idag inte uppmärksammas. (Guth, Piffard, Anonym 

journalist, personliga intervjuer.) 

   Alla intervjupersoner anser att ett gott samarbete med ett sändarland och landets ambassad 

avsevärt underlättar lagföringen av person från det landet. Kambodja samarbetar mycket med 

framförallt Australien, USA, Storbritannien och Japan, som vid brottsutredningar bistår 

kambodjansk polis och genom respektive statligt nationellt biståndsorgan på olika sätt donerar 

stora summor pengar till kampen mot barnsexhandel.  

   Sändarländer som vill ge sitt stöd rekommenderas att gå genom organisationer som World 

Vision eller UNICEF och ta reda på vad man där kan göra för att stödja olika ”law 

enforcement programs” i Kambodja.  (Guth, personlig intervju.) 

   Genom avtal36 med USA och Australien, utlämnas som regel en amerikansk eller 

australiensisk medborgare för lagföring i sitt hemland. (Keane, Reth, personliga intervjuer.) 

   Katherine Keane på APLE anser dock att sändarländer inte ska eftersträva detta. Hon menar 

att det kambodjanska rättssystemet aldrig kan förbättras om det inte finns fall att arbeta med. 

Praxis kommer inte till stånd om lagarna inte får tolkas och appliceras. Hon menar att 
                                                 
35 Kambodja anslöt sig för övrigt till FN:s barnkonvention 1992, i vilken alla personer under 18 år barn (ECPAT 
International (1) 2006 s 19.) 
36 Genom ett så kallat ”Gentleman’s Agreement”. De enda länder som har utlämningsavtal med Kambodja är 
Thailand och Laos. (Keane, personlig intervju.) 
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utlämning kan bidra till att sexuella övergrepp ses som fördelaktigt för barn i Kambodja och 

deras familjer. De hör talas om gratisresor till utlandet, och tänker att ”det enda barnet 

behöver göra är att ha sex med en turist för att få resa utomlands”. (Keane, personlig intervju.) 

   Sändarländerna kan på olika sätt uppmuntra sina medborgare som reser utomlands att bo på 

hotell som tar avstånd från barnsexturism och att exempelvis anlita taxi- eller Tuk Tuk-

chaufförer37 som samarbetar med organisationer mot barnsexhandel. (Chin, personlig 

intervju.) 

 

3.5 Diskussion   

Enligt samtliga intervjupersoner i Kambodja kan en pedofil/sexturist som köper sex av ett 

barn eller kommer i kontakt med barnet genom att ge honom eller henne ting av materiellt 

värde endast komma i fråga för brottet ”debauchery”. Har den kommersiella aspekten funnits 

med i sammanhanget blir det tveklöst ”Law on the Suppression of Kidnapping, Trafficking 

and Exploitation of Human Beings” som aktualiseras (se bilaga 3).  

   Denna lag stiftades i syfte att komma åt den organiserade människohandeln och tar sikte på 

trafficking och koppleri. En av lagens svagheter är det inte framgår om ”debauchery” omfattar 

en isolerad händelse eller om brottet måste ske i samband med organiserad brottslighet, vilket 

antyds av sammanhanget i lagen och de mycket hårda påföljderna. En annan betydande 

svaghet är att ”debauchery” inte på något sätt definieras. Detta kan leda till stora skillnader i 

tolkningar mellan olika domare och innebär också att en person aldrig på förhand kan veta om 

han eller hon gör sig skyldig till brott. Tillsammans med resultatet från mina intervjuer menar 

jag att detta visar på en mycket svag rättssäkerhet och effektivitet.  

   Behovet av den nya strafflagen är uppenbarligen mycket stort och det ska bli spännande att 

se dess utformning. Dock kvarstår förhållandet att lagstiftning inte på egen hand kan stävja 

kriminaliteten i ett samhälle. Utan ett effektivt upprätthållande av lagen förlorar den sin 

betydelse. Jag instämmer med Christian Guth, som menar att lönerna måste höjas avsevärt för 

dem i statens tjänst. I Kambodja råder extrem fattigdom och polisen tillhör en av de grupper 

som har landets absolut lägsta löner. Mot bakgrund av Kambodjas historia är den utbredda 

korruptionen till viss del förståelig. 

   Innan jag reste till Kambodja trodde jag att andelen västerlänningar bland sexförövarna var 

betydligt större än ”högst fem procent”, som en intervjuperson uttryckte det. Jag anade inte att 

                                                 
37 Tuk Tuk kallas de mopeder med vagn som utgör ett populärt färdsätt i många asiatiska länder. Se bilaga 1 och 
rubriken ”ECPAT Cambodia” för mer information. 
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trafficking och våld mot kvinnor och barn är så utbrett i Kambodja, inte heller att högt 

uppsatta regeringsrepresentanter kan vara bland dem som håller människohandeln igång. Det 

målar upp en mörk bild av framtiden och det tycks svårt att se hur barnen i Kambodja ska 

kunna gå en ljusare framtid till mötes. Västerlänningar som förgriper sig på barn framstår som 

”toppen av ett isberg”. 

   Rättsväsendet i Kambodja ska inte bara ha kapacitet att hantera de egna sexförbrytarna, utan 

också ha tillräckliga resurser för att lagföra även andra länders brottslingar. Jag menar att 

USA är ett av de sändarländer som föregår med mycket gott exempel genom att med egen 

polis på plats bistå den kambodjanska polisen i utredningar som rör amerikanska medborgare. 

Resurser från sändarlandet, exempelvis i form av sambandsmän, är onekligen av stor 

betydelse i detta avseende. 

   Under mina intervjuer förvånades jag över att samtliga uppgav att västerlänningar enbart 

åtalas för ”debauchery” och aldrig för våldtäkt. Sexturisterna strömmar enligt uppgift in till 

Kambodja och rimligen borde ett antal göra sig skyldig även till sistnämnda brott, där den 

kommersiella aspekten inte inkluderats.  

   Möjligen visar nämnda förhållande på den mycket begränsade risken för åtal för sexualbrott 

begångna mot barn i Kambodja. Av mina intervjuer framkom att västerländska barnsexturister 

framförallt söker sig till gatubarn, som de närmar sig på offentliga platser. Av mina intervjuer 

framkom också att de rättsfall som lett till fällande domar i Kambodja varit allvarligare så 

kallade ”high profile cases”, där förövaren gjort sig skyldig till upprepade övergrepp under en 

längre tid eller förgripit sig på flera barn. Dessa förövare har med största sannolikhet varit så 

kallade ”long term tourists”, det vill säga turister som bosätter sig i landet under en längre tid, 

uppvaktar barnet och hans/hennes familj under en period för att sedan kunna ha en mer 

regelbunden sexuell kontakt med barnet.   

   En person som är i landet under en kortare tid och köper sex av – eller våldtar – ett barn 

hamnar sällan inför domstol. En så kallad ”tillfällighetsförövare” (enligt ECPATs definition 

se sid x) som begår ett brott i form av en isolerad gärning löper liten eller ingen risk att bli 

lagförd. 

   Kambodja anslöt sig till FN:s barnkonvention år 1992 och följer i viss utsträckning 

konventionens definition av barn. På ett informationsblad riktat till turister som 

inrikesministeriet tagit fram i samarbete med ett antal NGOs står: ”A child is anyone under 18 

years old. Do not harm or sexually exploit our children. These are crimes in Cambodia.” 

   I verkligheten och enligt lag föreligger däremot ingen påtaglig risk att en sexturist som 

köper sex av en person som är 15 år eller äldre gör sig skyldig till brott, vilket även är fallet 
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enligt svensk rätt. Jag instämmer med Xavier Piffard på AIDéTouS, som menar att alla under 

18 år ska skyddas mot att bli sexuellt utnyttjade av sexturister.   
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4. Avslutande sammanfattning 

4.1 Rättsläget i Sverige 

I Sverige finns ett antal lagbestämmelser och processrättsliga regler som ger Sverige 

jurisdiktion och skulle kunna aktualiseras vid lagföring av en person som begått sexualbrott 

mot barn i utlandet. Dessa är i stora drag kompletta för sitt syfte och okontroversiella.     

   Sedan den extraterritoriella lagstiftningen infördes 1962 har Sverige haft tre rättsfall på 

området. Den nya sexualbrottslagstiftningen från 2005 har inte tillämpats i något av fallen. 

Vid framtida mål är den mest sannolika rubriceringen våldtäkt mot barn, vilken inte 

existerade vid tidpunkten för gärningarna som prövats i rättsfallen.  

   Till följd av att den sexuella självbestämmanderätten enligt svensk lag infaller vid 15 års 

ålder, löper en barnsexturist som i utlandet köper sexuella tjänster av en person som är mellan 

15 och 18 år i princip ingen risk för att åtalas för något brott i Sverige. Hittills har 

riksåklagaren inte ställts inför frågan att bevilja åtalsförordnande för brottet köp av sexuell 

tjänst, som åtminstone i teorin skulle kunna komma ifråga. 

   Bevissvårigheter utgör det största hindret mot lagföring av barnsexturister. Betydande 

resurser krävs för utredning av den här typen av brott. Samarbete med myndigheter och 

organisationer i mottagarländerna är avgörande för en framgångsrik rättsprocess.  

   Några av de åtgärdsförslag som framförts är en separat extraterritoriell lagstiftning som 

riktar sig särskilt mot sexualbrott begångna mot barn i utlandet. Sekretesslagen bör också 

ändras så att rättsväsendet i större utsträckning kan samarbeta med enskilda 

organisationer/frivilligsektorn i utredningsskedet. 

 

4.2 Rättsläget i Kambodja 

I Kambodja finns det inte lika tydliga rättsregler som i Sverige för lagföring av 

barnsexturister. Den lag som uteslutande används är ”Law on the Suppression of Kidnapping, 

Trafficking and Exploitation of Human Beings” från 1996, som syftar till att stävja 

organiserad barnsexhandel i form av trafficking och koppleri. I artikel 8 behandlas brottet 

“debauchery”, (sedlighetsbrott), under vilken gärningar relaterade till barnsexturism kommit 

att hamna. 

   ”Debauchery” definieras inte i lag och enligt mina intervjupersoner råder det stor frihet för 

domstolarna att i varje enskilt fall själva klarlägga innebörden. Något som det inte tycks råda 
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någon oklarhet kring är att det för ”debauchery” krävs att gärningen begåtts i ett kommersiellt 

sammanhang, innebärande att gärningsmannen gett barnet ting av materiellt värde. 

   Den politiska viljan i Kambodja när det gäller att lagföra barnsexturister ökar och antalet 

rättsfall likaså. Hittills har rättsfallen i huvudsak gällt allvarliga fall, där utnyttjandet varit 

upprepat eller offren flera.  

   Trots att samtyckesåldern inte är definierad enlig kambodjansk lag, föreligger det mycket 

liten risk för att en barnsexturist som utnyttjar en person mellan 15 och 18 år ska åtalas för 

något brott. 

   Det största hindret mot lagföring av barnsexturister är den omfattande korruptionen. Det går 

fortfarande att köpa sig ur en rättsprocess i Kambodja.  

   Stor fattigdom bidrar också till att rättsväsendet inte kan hantera den omfattande 

brottsligheten som är kopplad till barnsexhandel och som pågår i Kambodja. Aktörer inom 

frivilligsektorn har en viktig roll i rättssystemet och utför i flera avseenden polisens arbete. 

   Ekonomiskt såväl som tekniskt stöd från sändarländerna efterlyses i kampen mot 

barnsexturism.     
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Bilaga 1: Organisationer som varit föremål för intervjuer 
 
Association Internationale pour le Développement le Tourisme et la Santé (AIDéTouS) 
AIDéTouS är en fransk organisation som arbetar specifikt med frågor som rör turismens 
baksidor, såsom miljö- och hälsofrågor. AIDéTouS arbetar bland annat för ekoturism och mot 
barnsexturism, i det senare fallet genom att följa upp specifika fall. År 2006 publicerades 
studien ”Street-based Child Exploitation in Cambodia: Overview of seven provinces”. 
Organisationen har också stått bakom stora nationella mediekampanjer i Kambodja. Den 
första lanserades 2005. AIDéTouS samarbetar framförallt med turismministeriet och 
inrikesministeriet eftersom det är regeringen som utfärdar tillstånd att få affischera och visa 
filmer mot barnsexhandel på exempelvis flygplatser, hotell och gränsövergångar. 
Läs mer på: http://www.aidetous.org/ 
 
APLE (Aide Pour Les Enfants) 
APLEs verksamhet i Kambodja startade 2003, med målet att skydda barn från “gatubaserad” 
(”street based”) sexuell exploatering, där förövarna närmar sig barnen på offentliga platser.  
APLE har kontor i Phnom Penh, Sihanoukville och Siem Reap och arbetar inom tre 
huvudsakliga områden:  
1) Arbete på ”fältet” genom övervakning och undersökning av misstänka fall, rapportering till 
polis, teknisk support till polis i utredningsskedet.  
2) Juridiskt stöd till offret i rättsprocessen (genom advokater), innehar en övervakande 
funktion under rättegången för att säkerställa att processen sköts korrekt, erbjuder offret 
möjlighet att driva skadeståndstalan (”civil compensation”). 
3) Social service till och rehabilitering för offer, exempelvis genom att finnas som stöd när 
offret förhörs av polisen innan rättegång, hjälpa barnets familj att hitta andra inkomstkällor, 
hjälpa till att ge hemlösa barn tak över huvudet, säkerställa och betala för att barnet får den 
läkarvård som behövs. 
Alla tjänster erbjuds offret utan kostnad. APLE hade vid tidpunkten för min intervju bistått 
offer i domstol i 140 fall. 
Läs mer på: http://www.aplecambodia.org 
 
Child Wise   
Child Wise är den australiska grenen av ECPAT International. Child Wise i Kambodja arbetar 
framförallt med projekten ”Child Wise Tourism” och ”Choose with Care” i samarbete med 
regeringen och aktörer inom turistbranschen. ”Child Wise Tourism” innebär mediekampanjer, 
utbildningsprogram och workshops om vad som är sexuella övergrepp mot barn, vad man ska 
göra om man misstänker att övergrepp pågår, vilka de olika aktörerna är inom rättsväsendet 
och så vidare. Utbildningsprogrammet heter ”Training for Trainers” och går ut på att utbilda 
regeringstjänstemän om hur de i sin tur kan utbilda dem som har direktkontakt med turister 
såsom tuktuk-chaufförer, hotell- och restaurangpersonal, guider med flera. (Child Wise får, 
enligt restriktion från AusAID, den australiska regeringens biståndsorgan, inte själva utbilda 
nämnda grupper). Projektet ”Choose with Care” har som syfte att minimera risken för 
sexuella övergrepp mot barn inom frivilligsektorn eller inom andra organisationer som arbetar 
med barn, genom att informera om vad som är sexuella övergrepp, de bästa sätten att 
rekrytera personal, bildandet av uppförandekoder inom organisationen m.m. 
Läs mer på: http://www.childwise.net  
 
 
Forts. på nästa sida 
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ECPAT Cambodia 
ECPAT Cambodia etablerades 1995 och är en paraplyorganisation (”umbrella NGO”) för 27 
nationella och internationella organisationer i Kambodja. Bland medlemmarna finns bland 
andra PJJ, WVC och AIDéTouS som nämns i denna bilaga. ECPAT Cambodia har som 
huvudsakliga syfte att samordna sina medlemmars arbete, för att tillsammans utgöra en stark 
aktör i kampen mot alla former av sexuella övergrepp mot barn och lobbyorganisation 
gentemot regeringen. ECPAT Cambodia producerar även informationsmaterial och hjälper 
medlemsorganisationer att organisera allehanda kampanjer, för att nämna några exempel. 
ECPAT Cambodia har även utbildat ett 40-tal Tuk Tuk-chaufförer om kommersiell sexuell 
exploatering av barn. Dessa chaufförer får 8 dollar i månaden, en skylt att sätta på sin Tuk 
Tuk samt hjälm och skjortor med ECPATs logga och budskapet ”Absolutely Against Child 
Sex Tourism” eller liknade. Förhoppningen är att chaufförerna ska rapportera in misstänkt 
beteende bland sina kunder och att ”vanliga” turister väljer dessa chaufförer framför andra 
och därmed bidrar till kampen mot barnsexturism. 
Läs mer på: http://www.ecpatcambodia.org/ 
 
ECPAT International 
ECPAT International, med säte i Bangkok i Thailand, har som huvudsakligt syfte att 
koordinera, utveckla och erbjuda sitt stöd till medlemmarna i ECPAT-nätverket, som består 
av 71 organisationer i 62 länder, vilka alla arbetar mot kommersiell sexuell exploatering av 
barn. ECPAT International forskar i ämnet, ger ut publikationer och tar fram utbildnings-
program för olika berörda grupper, som polis, socialarbetare och jurister. I samband med den 
första världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn som hölls i Stockholm 
1996, antogs en handlingsplan med namnet ”Agenda for Action” av samtliga länder som 
representerades. I den omfattande rapportserien ”Global Monitoring Report on the status of 
action against commercial sexual exploitation of children”, som publicerades 2006, redogör 
ECPAT International för vad regeringar gjort och gör för att leva upp till sina åtaganden i 
enlighet med denna handlingsplan.  
Läs mer på: http://www.ecpat.net 
 
ECPAT Sverige 
ECPAT Sverige bildades 1996 och är en underavdelning till ECPAT International. ECPAT 
Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av 
barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism. Exempel på ECPAT Sveriges 
arbete är Uppförandekoden för researrangörer mot barnsexturism, som idag är internationellt 
erkänd och har antagits av hundratals researrangörer, hotellkedjor och branschorganisationer i 
21 länder. Ett annat exempel är initiativet till den första världskongressen mot kommersiell 
exploatering av barn som hölls i Stockholm 1996 där svenska regeringen stod som värd. 
I oktober 2007 inledde ECPAT Sverige i samarbete med Svenska resebyråföreningen (SRF) 
en omfattande informationskampanj med namnet ”Jag fegar inte ur!” med syftet att få fler 
svenskar att anmäla brott. Informationsmaterial om barnsexturism, adresslappar till bagaget 
och klistermärken att sätta på passet gjordes tillgängligt på 300 resebyråer runtom i hela 
landet. 
Läs mer på: http://www.ecpat.se 
 
 
 
 
 
Forts. på nästa sida 
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Protection of Juvenile Justice (PJJ) 
PJJ bildades 2001 och tillhör paraplyorganisationen ECPAT Cambodia. PJJ fokuserar på 
trafficking av barn och arbetar inom tre huvudsakliga områden: 
1) Erbjuder både barnsexoffer och minderåriga brottslingar juridiskt stöd och juridisk 
representation i rättegång. 
2) Utbildning av bland andra polis, regeringsrepresentanter (”government officials”), 
fängelsepersonal, domstolsnotarier, lärare, föräldrar och barn (över 14 år) om kambodjansk 
rätt och vilka de viktiga aktörerna är när det gäller att implementera lagen. 
3) ”Awareness raising” bland skolungdomar om trafficking i syfte att göra dem medvetna om 
sina rättigheter och om hur man kan identifiera potentiella förövare och deras 
tillvägagångssätt.  
Alla tjänster erbjuds utan kostnad. PJJ hade vid tidpunkten för min intervju bistått offer och 
minderåriga förövare i domstol i närmare 300 fall. 
Läs mer på: http://www.pjj.org.kh/pjjprofile.asp 
 
World Vision Cambodia (WVC) 
World Vision är en internationell kristen organisation som finns i 100 länder och i Kambodja 
sedan 1970-talet. WVC arbetar för att ge utsatta barn runt hela världen ett bättre liv. World 
Visions ”Child Sex Tourism Prevention Project” som startades 2004 har implementerats i 
Kambodja i nära samarbete med framförallt turismministeriet. Mediekampanjer på bland 
annat hotell, flygplatser och i TV/radio, tekniskt och ekonomiskt stöd till regeringen i dess 
arbete mot kommersiell sexuell exploatering av barn och olika egna ”prevention programs” är 
några av verksamhetsområdena.  
Läs mer på: http://www.worldvision.org.kh/ 
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Bilaga 2: Tidningsartikel om övergrepp på 6-årig flicka 
 
_________________________________________________________________________________________
_ 
 
Källa: Expressen-Kvällsposten     Avdelning: NYH     Sida: 104(S1)     Storlek: M     Illustration:F     Datum: 
030103 
 
_________________________________________________________________________________________
_ 
 
Upphov  TÖPFFER MICHAEL 
&Auml;mnesord  SEXUALBROTT 
&Auml;mnesord  BARN OCH UNGDOM 
&Auml;mnesord  SVENSKAR I UTLANDET 
 
_________________________________________________________________________________________
_ 
 
Fler offer i Sverige. Pedofilen erkänner övergrepp på ytterligare fyra flickor.  
Mannen Berättar för Expressen: "Jag gillar alla småflickor. Alla raser och färger 
går bra för mig." 
 
CHIANG MAI. En blond, välklippt och glasögonprydd ung svensk man lufsar fram mot oss inne på 
Muengs polisstation i norra Thailand.  
 
Han erkänner att han förgrep sig sexuellt på en sexårig flicka.  
 
Och att han gjort sig skyldig till andra övergrepp hemma i Sverige.  
 
- Jag skulle vilja säga förlåt... men också tacka flickan, säger han till Expressen.  
 
Den unge svensken, som kommer från Sandviken, hålls inspärrad på Muengs polisstation i centrala 
Chiang Mai i norra Thailand.  
 
Iklädd en ljusblå skjorta och khakifärgade byxor förs han in i besöksburen, där bara ett galler 
skiljer oss åt. Vänster öra är rejält omplåstrat. Han har ett sår på hakan och rester av en fläskläpp.  
 
Han börjar samtalet med att utan omsvep erkänna att han är skyldig till det han misstänks för.  
 
- Jag gjorde det, säger han.  
 
"Fick en galen idé"  
 
Det var natten före nyårsafton som han träffade sitt offer - en sexårig thailändsk flicka - på Red 
Lion English Pub & Restaurant.  
 
Efteratt ha suttit i bardisken och druckit åtta öl var han tvungen att gå på toaletten. Strax utanför 
mötte han flickan som kommit till restaurangen tillsammans med släktingar.  
 
- Hon hade en liten leksakspistol. Hon sköt mot mig några gånger och då fick jag plötsligt en galen 
idé, säger han.  
 
Han berättar hur han slet in flickan på toaletten. Där klädde han av henne och förgrep sig på 
henne.  
 
- Men hon sa inget eller gjorde något motstånd. Hon var helt tyst. Det förvånade mig, säger han.  
 
Han berättar att han inte vet hur länge han förgrep sig på flickan. Han säger att han förlorade all 
tidsuppfattning där inne på toaletten.  
 
När han var klar hjälpte han henne att klä på sig.  
 
- Hon sa fortfarande ingenting. Sen gick vi ut tillsammans, säger han.  
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Ute på restaurangen hade personalen upptäckt vad som hänt. Flera gäster gav sig på och började 
misshandla den svenske pedofilen.  
 
- Jag var så berusad att jag inte kände så mycket av misshandeln. Jag var fortfarande upphetsad.  
 
Erkänner att han är pedofil  
 
Utan omsvep berättar den unge svensken att han är medveten om att han är pedofil.  
 
- Jag har varit intresserad av småflickor sen 14-årsåldern. Det ska vara barn, men bara flickor, inte 
pojkar. De ska vara unga, men inte bebisar, säger han.  
 
- Jag gillar alla småflickor. Alla raser och färger går bra för mig.  
 
Har du förgripit dig på andra flickor tidigare?  
 
- Ja, jag har klappat och smekt fyra andra flickor, men de var lite äldre; åtta, nio år gamla.  
 
Var det i Sverige?  
 
- Ja, det var det.  
 
När skedde det?  
 
- De senaste två åren.  
 
Mannen berättar att han hålls inspärrad i en cell som är fem gånger sju meter. Där sitter totalt åtta 
personer.  
 
Cellen är enkel, och hyfsat ren. Här finns toalett och rinnande vatten.  
 
På frågan om han inte känner ånger svarar mannen från Sandviken:  
 
- Både ja och nej. Mötet med flickan var... alla positiva känslor som finns kom fram inom mig. Och 
det gör det lättare att acceptera det straff jag får. Det hade varit värre om jag suttit här för en 
trafikolycka.  
 
Finns det risk för att du kommer att utföra liknande övergrepp igen när du släpps fri?  
 
- Ja, det gör det väl. Jag har ju ungefär sextio år kvar att leva,  
så det tror jag. 
         * * * * * 
Bildtext 
Expressen har träffat den gripne mannen på den polisstation där han hålls i förvar.  
HÄR HÅLLS MANNEN I FÖRVAR. På polisstationen Mueng i Chiang Mai, Thailand, hålls den svenska pedofilen i förvar i väntan på 
häktningsförhandlingar. De gripna tillåts ta emot besök, vilket sker genom gallret i bakgrunden. Häktningsförhandlingar ska ske inom 10 dagar. 
Mannen kan åtalas för sexuellt utnyttjande av barn under 15 år. Straffet för det är maximalt 15 år i fängelse. Foto: MICHAEL TÖPFFER  
Erkände brottet. Den svenske mannen misstänks ha våldfört sig på en sexårig flicka på toaletten på restaurangen Red Lion English Pub i Chiang Mai i 
norra Thailand. Svensken fördes i går till distriktspolisen Muengs häkte.  
Foto: MICHAEL TÖPFFER 
_________________________________________________________________________________________
_ 
 
   Denna text är skyddad av lagen om upphovsrätt. Eftertryck, 
     annan kopiering eller publicering utan tillstånd är förbjudet. 
         PressText. 
     Tel: 08-736 55 40, Fax: 08-736 55 55 
_________________________________________________________________________________________
_ 
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Bilaga 3: Law on the Suppression of Kidnapping, 
Trafficking and Exploitation of Human Beings 
 

LAW ON THE SUPPRESSION OF KIDNAPPING, TRAFFICKING AND 
EXPLOITATION OF HUMAN BEINGS 

* * * * * * * * * * * * * * 

CHAPTER ONE 

GENERAL PROVISION 
Article 1: The objective of this law is to suppress the acts of kidnapping of human beings for 
trafficking and exploitation in order to increase the respect for good national tradition, to 
protect the dignity of human beings, health and welfare of the people. 

Article 2: The kidnapping of human persons for trafficking, prostitution or exploitation inside 
or outside of the Kingdom of Cambodia, shall be strictly prohibited. 

CHAPTER TWO 

KIDNAPPING OF HUMAN PERSONS FOR TRAFFICKING/SALE 

OF FOR PROSTITUTION 
Article 3: Any person who lures a human person, male or female, minor or adult of 
whichever nationality by way of enticing or any other means, by promising to offer any 
money or jewelry, with or without the person’s consent, by way of forcing, threatening or 
using of hypnotic drugs, in order to kidnap him/her for trafficking/sale or for prostitution, 
shall be subject to imprisonment from ten (10) to fifteen (15) years. 

Shall be punishable to imprisonment from fifteen (15) to twenty (20) years, if such victim is a 
minor person of less than 15 years old. 

Those who is/are accomplice(s). trafficker(s), buyer(s), shall be subjected to the same 
punishment as the perpetrator(s). 

Shall also be considered as accomplices, those who provide money or means for committing 
such offense. 

All means for transportation, materials and properties that are used during the commission of 
such offence, shall be seized as State’s properties. 

CHAPTER THREE 

PIMP (PROCURER/INTERMEDIARY) 
Article 4: Shall be considered as a pimp (male or female) or head of prostitutes, any person: 

1- who supports or protects one or more persons, by whatever means, advance knowledge of 
the act of prostitution of such person(s) or seeks customers for such person(s) for the purpose 
of prostitution, or 

2- who regularly shares the benefits obtained from the prostitution acts in any form, or 

3- who takes men or women by whatever means, for training and convincing then to become 
male or female prostitutes, or 
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4- who acts as an intermediary by whatever form, to create relationships between male and 
female prostitutes, or with the head/owner of a brothel or with a person who provides benefits 
from prostitution of others, or 

5- who confirmes men or women in his/her house or any place, for the purpose of forcing 
them to commit prostitution to earn money for him/her. 

Article 5: Any male or fernale pimp or head of a brothel who commits offences as stated in 
the above article shall be punishable from five (5) to ten (10) years in prison. For repeated 
offences, the above punishment shall be applied twice. 

Shall be subjected to punishment to imprisonment from ten (10) to twenty (20) years, if a 
pimp: 

1- commits an offence on a minor person of below 15 years old, 

2- commits an offence by force, violence or threats or weapon, or 

3- who is a husband, wife, boy/girl friend, father or mother or guardian, who forces a man or 
woman to commit prostitution, or 

4- who forces a victim to commit prostitution outside of the country or, a victim who is a 
foreigner to commit prostitution on the territory of the Kingdom of Cambodia 

The court may apply a sub-punishment on restricting that person’s civil rights and impose a 
ban on his (her) stay, in addition to the above main punishment. 

Article 6: Accomplices or those who attempt to commit offences as stated in the Articles 4 
and 5 above, shall also be subjected to the same punishment as the perpetrator(s). 

CHAPTER FOUR 

DEBAUCHERY 
Article 7: Any person who opens a place for committing a debauchery or obscene act, shall 
be punishable to imprisonment from one (1) to five (5) years and with a fine of from five 
million (5,000,000) Riels to thirty million (30,000,000) Riels. For repeated offence, the above 
punishment terms shall be applied twice. 

Article 8: Any person who commits debauchery acts onto a minor person of below 15 years 
old, even though there is his (her) consent or upon the purchase of such minor person from 
someone else or from a head/owner of a brothel, shall be subjected to punishment from ten 
(10) to twenty (20) years in prison. For repeated offences, the above punishment shall be 
applied twice. 

The court may apply a sub-punishment on restricting that person’s civil rights and impose a 
ban on his/her stay, in addition to the above main punishment. 

CHAPTER FIVE 

FINAL PROVISIONS 

Article 9: Detailed implementing regulations for the application of this law shall be 
determined by a Sub-decree. 

Article 10: Any provisions contrary to this law shall be hereby repealed. 

THIS LAW WAS PASSED BY THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE 

KINGDOM OF CAMBODIA, ON 16 JANUARY 1996, DURING THE 5TH OF 

ORDINARY SESSION OF ITS 1ST LEGISLATURE 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 
 
 
Frågor till Ulf Grimsborn, kammaråklagare, internationella åklagarkammaren 

• Hur arbetade du i fallet med den före detta missionären som misstänktes ha förgripit 
sig på barn i Bolivia? 

• Vilka är svårigheterna när det gäller att utreda den här typen av brott? 
• Vad är att föredra – att svenska barnsexturister döms i utlandet eller i Sverige? Varför? 
• Anser du att den svenska lagstiftningen i något avseende är bristfällig när det gäller 

möjligheten att lagföra svenska barnsexturister? 
• Anser du att Sveriges regering/rättsväsende bör vidta några åtgärder för att på ett mer 

effektivt sätt arbeta för att lagföra svenska barnsexturister? 
 
 
Frågor till Helena Karlén, generalsekreterare, ECPAT Sverige 

• Anser du att den svenska lagstiftningen i något avseende är bristfällig när det gäller 
möjligheten att lagföra svenska barnsexturister? 

• Anser du att Sveriges regering/rättsväsende bör vidta några åtgärder för att på ett mer 
effektivt sätt arbeta för att lagföra svenska barnsexturister? 

 
 
Frågor till Annethe Ahlenius, nordisk sambandsman, Bangkok 

• Hur utbredd uppskattar du att barnsexturismen i Asien är? 
• Hur ser barnsexturismen och barnsexhandeln ut i Kambodja?  
• Vad anser du om riksåklagarens prioritering av den här typen av brott? 
• Hur arbetar du som nordisk sambandsman mot barnsexturism? 
• Vilka är svårigheterna när det gäller att utreda den här typen av brott? 
• Vad är att föredra – att svenska barnsexturister döms i utlandet eller i Sverige? Varför? 
• Anser du att Sveriges regering/rättsväsende bör vidta några åtgärder för att på ett mer 

effektivt sätt arbeta för att lagföra svenska barnsexturister? 
 
 

Frågor till Luc Ferran, Programme Officer, ECPAT International, Bangkok 
• What do you know about child sex tourism in Asia and in Cambodia? 
• What do you think needs to be done to more effectively combat child sex tourism and 

prosecute the offenders? 
 

 
Frågor till samtliga intervjupersoner i Kambodja 

• What do you know about child sex tourism in Cambodia? 
• Which legislation is being used to prosecute offenders? 
• Are there loopholes in the law? If yes, which are these loopholes? 
• Are there factors hindering an effective court process? If yes, which are these factors? 
• What do you think needs to be done to more effectively combat child sex tourism and 

prosecute the offenders? 
 
 
 

 64


	Förord
	Förkortningar
	1. Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Metod och material
	1.5 Sakliga överväganden 
	1.6 Disposition 

	2. Sverige 
	2.1 Svensk rätt
	2.1.1 Slopat krav på dubbel straffbarhet
	2.1.2 Åtalsförordnande 
	2.1.3 Ne bis in idem
	2.1.4 Lis pendens
	2.1.5 Utlämning 
	2.1.6 Överförande av lagföring
	2.1.7 Överförande av straffverkställighet
	2.1.8 Passregler
	2.1.9 Preskription

	2.2 Svensk praxis
	2.2.1 Fall 1: ”66-åringen”
	2.2.2 Fall 2: ”Täbypedofilen” 
	2.2.3 Fall 3: ”59-åringen”

	2.3 Fall som inte tagits upp i svensk domstol 
	2.3.1 ”Utnyttjade 27 föräldralösa pojkar på barnhem i Indien” 
	2.3.2 ”Svensk pedofil greps i Thailand”
	2.3.3 ”Övergrepp på 6-årig flicka”
	2.3.4 ”Missionär misstänkt för övergrepp på pojkar”

	2.4 Lagföringsproblematik
	2.5 Åtgärdsförslag 
	2.6 Diskussion
	2.6.1 Anmärkningsvärd dom
	2.6.2 Barnets ålder
	2.6.3 När barnet fyllt 15 år
	2.6.4 Ekonomiska resurser och ökat internationellt samarbete
	2.6.5 Brottsprovokation som spaningsmetod?


	3. Kambodja
	3.1 Sexindustrin
	3.2 Kambodjansk rätt 
	3.2.1 Rättshistorisk tillbakablick
	3.2.2 Gällande rätt 

	3.3 Lagföringsproblematik 
	3.3.1 Korruption
	3.3.2 Bristfälligt spanings-/undersökningsarbete
	3.3.3 Svaga bevisregler
	3.3.4 Motstånd att anmäla brott
	3.3.5 Frånvaro av målsägandebiträden
	3.3.6 Barnpornografi inte straffbelagt 
	3.3.7 Oklar samtyckesålder 

	3.4 Åtgärdsförslag
	3.5 Diskussion  

	4. Avslutande sammanfattning
	4.1 Rättsläget i Sverige
	4.2 Rättsläget i Kambodja

	Källförteckning 
	Bilaga 1: Organisationer som varit föremål för intervjuer
	Bilaga 2: Tidningsartikel om övergrepp på 6-årig flicka
	Bilaga 3: Law on the Suppression of Kidnapping, Trafficking and Exploitation of Human Beings
	Bilaga 4: Intervjufrågor

