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Sammanfattning 

Turismindustrin är ständigt växande över hela världen och hotellbranschen är den mest 
betydelsefulla aktören i det turistiska systemet. Därför är det av stor vikt att den tar sin stora 
roll och så även sitt samhälleliga ansvar på största allvar. Begreppet Corporate Social 
Responsibility (CSR) har fått en allt större roll inom hotellbranschen under de senaste åren. 
En ökad medvetenhet om ett socialt ansvarstagande har vuxit fram och studier visar att det 
har en positiv effekt på företaget. Ett samhällsproblem hotellbranschen behöver ställas inför 
och hantera är sexhandel. I Sverige finns en sexköpslag som säger att det är olagligt att köpa 
sex och en kopplerilag som innebär att man inte får hyra ut ett rum med vetskap om att 
sexhandel pågår. Därav är hotellen i Sverige skyldiga att ta itu med detta problem även om 
det samtidigt handlar ett allmänt socialt ansvarstagande. Studiens syfte är att ta reda på hur 
svenska hotell genom sitt sociala ansvarstagande motverkar och förebygger sexhandel. Det 
som studerats är vilka konkreta strategier hotellen använder sig av, hur arbetet gentemot 
sexhandel kan påverka ett hotells image samt vilka effekter det har på hotellen, gästerna och 
det lokala samhället. Utifrån dessa ämnen har tre frågeställningar formulerats och besvarats. 
Det metodologiska tillvägagångssättet bestod av kvalitativa intervjuer, dokumentstudier samt 
en kvantitativ enkätundersökning. Tre olika hotellföretag och relevanta samarbetsaktörer 
valdes ut för att besvara de aktuella forskningsfrågorna. Resultatet visar att arbetet har en 
positiv effekt på både hotellen, gästerna och det lokala samhället. Betydelsen av utbildning 
för personalen är central för att kunna hantera problemet på bästa sätt, tillika samarbete 
mellan de olika aktörerna i det lokala samhället. Valet av ett socialt ansvarstagande gentemot 
sexhandel påverkar också ett hotells image positivt vilket leder till kundlojalitet och därmed 
gynnar företaget. Fortsatt forskning på området rekommenderas då det finns en brist på 
tidigare forskning om sexhandel som berör hotellbranschen.  

Nyckelord: Hotell, sexhandel, socialt ansvar

 



Abstract 

The tourism industry is continuously growing all over the world and the hotel industry is the 
most important stakeholder in the touristic system. Therefore it is of utmost importance that it 
takes its major role and thus its social responsibility seriously. The concept of Corporate 
Social Responsibility (CSR) has gained an increasing role in the hotel industry in recent 
years. An increased awareness of social responsibility has grown and studies show that it has 
a positive effect on the company. One social problem the hotel industry needs to face and 
handle is sex trade. In Sweden there is a sex purchase act that says it's illegal to buy sex and a 
procuring act which means that you can not rent out a room with the knowledge that sex trade 
is in progress. Hence, the hotels in Sweden are obliged to deal with this problem, while at the 
same time it has to do with a general social responsibility. The purpose of the study is to find 
out how Swedish hotels counteract and prevent sex trade through their social responsibility. 
What has been studied is what concrete strategies the hotels use, how the work against sex 
trade can affect the image of a hotel and what effects it has on hotels, the guests and the local 
community. Based on these topics, three questions have been formulated and answered. The 
methodological approach consisted of qualitative interviews, document studies and a 
quantitative questionnaire survey. Three different hotel companies and relevant collaborators 
were selected to answer the research questions. The result shows that the work has a positive 
effect both on the hotels, the guests and the local community. The importance of staff training 
is central in order to handle the problem in the best possible way, as well as cooperation 
between the different actors in the local community. The choice of social responsibility 
regarding sex trade in the hotels also has a positive effect on the image of a hotel which leads 
to customer loyalty thus benefiting the company. Continued research in the field is 
recommended since there is a lack of previous research on sex trade that concerns the hotel 
industry. 
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Förord 

Vi vill rikta vår tacksamhet till alla som bidragit till genomförandet av denna studie.  
Det har varit en väldigt givande och lärorik process. 

Ett speciellt tack vill vi rikta till alla respondenter som givit av sin tid och möjliggjort en ökad 
förståelse i ämnet. Samtliga har varit tillmötesgående under arbetets gång och utan ert 
deltagande hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

Tack till vår handledare Saeid Abbasian som kommit med givande synpunkter och 
utvecklande feedback genom hela processen för att höja uppsatsens kvalitetsnivå.   

Vi vill även tacka de opponenter som granskat uppsatsen systematiskt och givit oss 
konstruktiv kritik under samtliga seminarietillfällen.  

Julia Waage  
Peter Laveryd 
2017-05-30 

 



Innehållsförteckning

1. Inledning 1 .....................................................................................................
1.1 Bakgrund  1 .......................................................................................................................
1.2 Problemdiskussion 2 .........................................................................................................
1.3 Syfte och frågeställning 3 .................................................................................................
1.4 Avgränsningar 3 ................................................................................................................
1.5 Begreppsdefinitioner  3 .....................................................................................................
1.6 Disposition 4 .....................................................................................................................
2. Metod 5 ..........................................................................................................
2.1 Vetenskapsteori 5 ..............................................................................................................
2.2 Metodval 5 ........................................................................................................................
2.3 Population och urval 6 ......................................................................................................
2.4 Tillvägagångssätt  6 ..........................................................................................................
2.5 Dokumentstudier 8 ............................................................................................................
2.6 Etiska överväganden 8 ......................................................................................................
2.7 Bearbetning och analys  9 .................................................................................................
2.8 Metodkritik 10 ....................................................................................................................
3. Teori 12 ............................................................................................................
3.1 Tidigare forskning  12 .........................................................................................................
3.2 Corporate Social Responsibility  13 ...................................................................................
3.3 Social hållbarhet 15 .............................................................................................................
3.4 Samverkan   17 ....................................................................................................................
3.5 Image och kundlojalitet 18 ..................................................................................................
3.6 Teoretisk sammanfattning 20 ..............................................................................................
4. Empiri 22 .........................................................................................................
4.1 Intervjuer  22 .......................................................................................................................
4.1.1 Utbildning  22 ..................................................................................................................
4.1.2 Image och kundlojalitet 24 ...............................................................................................
4.1.3 CSR i praktiken 25 ...........................................................................................................
4.1.4 Samverkan 26 ...................................................................................................................
4.2 Enkätresultat 28 ..................................................................................................................
4.3 Resultat av dokumentstudier   29 ........................................................................................
4.4 Sammanfattning 31 .............................................................................................................
5. Analys 32 ..........................................................................................................
5.1 Utmaningar 32 ....................................................................................................................
5.2 Utbildning 32 ......................................................................................................................
5.3 Gästpåverkan 33 ..................................................................................................................

 



5.4 Image och kundlojalitet 33 ..................................................................................................
5.5 Enkätanalys 34 ....................................................................................................................
5.6 Effekter av CSR  35 ............................................................................................................
5.7 Samarbete mellan aktörer   36 ............................................................................................
6. Slutsats och avslutande diskussion 38 ...........................................................
6.1 Slutsats 38 ...........................................................................................................................
6.2 Diskussion  39 .....................................................................................................................
6.3 Förslag på vidare forskning 40 ...........................................................................................
Källförteckning 42 ..............................................................................................
Bilaga 1 - Etisk text  
Bilaga 2 - Intervjufrågor Hotell 
Bilaga 3 - Intervjufrågor RealStars 
Bilaga 4 - Intervjufrågor Länsstyrelsen 
Bilaga 5 - Intervjufrågor Polisen 
Bilaga 6 - Enkät 

 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Turismen är en global och ständigt växande marknad. Grosbois (2012) poängterar att 
hotellbranschen är snabbt växande som sektor och en betydande aktör inom turistnäringen. 
År 2016 ökade turismen i världen med omkring 4%. Ökningen gäller även Sverige om än i en 
något mer dämpad utveckling (www.tillväxtverket.se, 2017). Hotellbranschen är den mest 
ekonomiskt inflytelserika aktören i det turistiska systemet och dess service en central del i 
den turistiska produkten (Karagiannis & Alexandru, 2006). Mattera och Moreno Melgarejo 
(2012) styrker detta faktum och fastslår att denna bransch som tjänar miljontals människor 
varje år kommer att växa signifikant under de nästkommande åren.  

Hotellbranschen har en enorm betydelse för turismen över hela världen men till skillnad från 
för bara några år sedan har mätningen av dess framgång tagit en annan riktning. Numera mäts 
inte hotellens framgång genom ekonomisk vinst utan genom dess hantering av CSR - 
Corporate Social Responsibility (Mattera & Moreno Melgarejo, 2012). Studier visar att 
hotellbranschens arbete med CSR har ett positivt samband med den ekonomiska prestationen 
vilket i sin tur leder till både sociala, kulturella och ekonomiska fördelar (Mattera & Moreno 
Melgarejo, 2012, Balabanis et al, 1998, Mikolajek-Gocejna, 2016). Intresset för 
hållbarhetsfrågor har på senare år vuxit i samhället vilket i sin tur har lagt en tyngdpunkt på 
ansvar bland företag. Hotellbranschens objektiv handlar idag om att skapa ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt värde ur ett hållbarhetsperspektiv utan att förnimma den 
kommande generationen. Som nyckelaktör inom turistindustrin bör hotellbranschen vara 
mest involverad i sådant eftersom dess sociala påverkan är omfattande. Därmed är CSR ett 
nödvändigt verktyg för att uppnå hållbar turism på en destination genom både privata och 
offentliga aktörer. Hotellen har först och främst ett ansvar gentemot de anställda i det egna 
företaget men även de individer som påverkas av deras verksamhet som till exempel kunder 
och det lokala samhället (ibid).  

Ett samhällsproblem och socialt ansvar som hotellbranschen behöver handskas med är 
människohandel som internationellt benämns trafficking. Detta sker globalt, omsätter 
oändligt mycket pengar och klassas som den tredje största organiserade brottsligheten i 
världen efter narkotika- och vapenhandeln (www.unicef.se, 2017). I ca 70 % av fallen handlar 
det om just sexhandel (www.di.se, 2015). Beroende på vilket land man talar om gäller olika 
villkor. Leong Chong (2014) påstår att trenden med sexhandel på hotell finns i princip 
överallt men ökar primärt i u-länder. Samma studie som gjordes i Thailand lyfter fram 
nackdelarna med den så kallade sexturismen för en destination. Dels kan den leda till sociala 
konflikter gällande destinationens kultur eller religion, dels hälsoproblem i form av smittbara 
könssjukdomar samt ett hot mot tryggheten och säkerheten på destinationen. Det 
framkommer även i studien, som baseras på en enkät besvarad av 200 turister, att den 
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viktigaste avgörande faktorn i val av hotell är just trygghet och säkerhet. Samma resultat kan 
bevisas i Cebekhulus studie från 2016.  

1.2 Problemdiskussion 

I många länder är det fortfarande lagligt att sälja och köpa sex vilket innebär att hotellen har 
möjlighet att tjäna pengar på det. Jeffreys (2009) menar att i och med globaliseringen och 
industrialiseringen av prostitution, tjänar både världens hotell, flygbolag och taxi på 
sexindustrin. Ett exempel är hotellen i Amsterdam som är beroende av sexturismen vilken har 
blivit alltmer populär och framställs som vilken turistattraktion som helst. Det finns till och 
med hotell som uppmuntrar sexindustrin i syfte att tillfredsställa inkommande affärsmän, 
detta sker till exempel i Hong Kong (2009). Ett vanligt fenomen där hotellbranschen särskilt 
ställs nära inpå sexhandeln är vid stora evenemang som till exempel VM i fotboll. Enligt 
Cebekhulu (2016) kom 40 000 sexarbetare till Sydafrika under fotbolls-VM i Johannesburg 
år 2010 för att både syssla med sex- och droghandel.  

I Sverige råder dock andra villkor. I och med den svenska sexköpslagen som fastställdes 
1999, är det olagligt att köpa sex. Sverige var det första landet i världen att kriminalisera 
sexköp men på senare år har ett flertal länder anslutit sig (www.regeringen.se, 2016). Det är 
även olagligt att upplåta en lägenhet/rum med vetskap om att sexhandel pågår eftersom det 
räknas som koppleri (www.polisen.se, 2016). Nu handlar det inte längre endast om CSR, 
hotellen i Sverige är därmed enligt kopplerilagen alltså skyldiga att agera om de upptäcker 
misstänkta fall av sexhandel i sina lokaler. Besöksnäringen är extra viktig i denna fråga 
eftersom bland annat hotell och taxibolag exponeras mer än andra för inblandning i 
prostitution (www.realstars.se, u.å.). Sveriges kvinnolobby vädjar till hotell, taxibolag och 
andra företag inom besöksnäringen att utbilda sin personal, ha ett proaktivt arbete och 
samarbeta med polisen för att kunna motverka sexhandeln eftersom ingen annan bransch ser 
den så nära som just denna (www.metro.se, 2016).  

De senaste åren har arbetet för att motverka sexhandel ökat på de svenska hotellen. I 
Jönköping greps sju män för sexköp som skedde på flera centrala hotell i staden (jmini.se, 
2017). Linköping har på senare tid trappat upp sitt arbete mot sexhandel på hotell, vilket är 
mer utbrett än man tror och pågår dygnet runt (www.corren.se, 2016). Polisen i Borlänge 
kunde gripa två sexköpare just tack vare hotellnäringen (www.besoksliv.se, 2015). Samma 
artikel påstår att problemet med prostitution på hotell har ökat i Sverige under de senaste 
åren. Värmlands Folkblad skriver att hotell blir ofrivilligt inblandade i koppleriverksamhet 
vilket blir ett hot mot den attraktiva turistnäringen i staden. Kommunen samarbetar med 
hotell, krogar, näringsliv och polis för en blomstrande turism fri från människohandel 
(www.vf.se, 2016).  

En forskningsstudie gjord i London beskriver problematiken med prostitution som sker på 
hotell i och med kundfokuset och deras behov av integritet. Personalen kan inte ingripa på 
vilket sätt som helst utan behöver specifika riktlinjer om tillvägagångssätt i sådana 
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situationer. Studien efterlyser ytterligare forskning på hotellpersonalens ansvar och vilka 
brottsförebyggande strategier och riktlinjer som är mest effektiva (Gill, Moon, Seaman, 
Turbill, 2002). Cebekhulu (2016) konstaterar också att det finns en brist på empirisk 
forskning kring brottsförebyggande strategier inom hotellbranschen. Eftersom detta 
forskningsfält är relativt nytt inom forskningsvärlden och därmed i stor utsträckning 
obeforskat finns alltså ett stort behov av att studera det. I Sverige startade Polisens arbete på 
hotellen i Stockholm omkring 2009 och sedan dess har arbetet vuxit då fler hotell över hela 
landet anslutit sig. Media uppmärksammar problematiken frekvent i olika forum och det 
konstateras att problemet måste bekämpas för att uppehålla en fortsatt växande turism. 
Därmed behövs mer forskning kring hur hotellbranschen och sedermera hela besöksnäringen 
arbetar för att göra just detta. Dels för att sprida kunskap om ett globalt problem, dels för att 
gynna den växande och betydelsefulla turismen.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på hur svenska hotell motverkar och förebygger sexhandel 
samt hur detta arbete påverkar både hotellen, dess gäster och det lokala samhället?  

Frågeställningar:  

● Vad använder hotellbranschen i Sverige för strategier för att motverka och förebygga 
sexhandel? 

● Vilka effekter har arbetet gentemot sexhandel på hotellen och det lokala samhället?  
● Hur påverkar arbetet gentemot sexhandel ett hotells image bland gäster? 

1.4 Avgränsningar 

Genomgående benämns begreppet CSR i studien som handlar både om ekonomisk, 
miljömässigt och socialt ansvar. Vi har valt att avgränsa oss till det sociala ansvaret gällande 
människohandel för sexuella ändamål. Majoriteten av respondenterna intervjuades i 
Stockholmsregionen dels på grund av det geografiska läget, dels med hänsyn till att de mest 
väsentliga aktörerna för studien befinner sig inom detta område.   

1.5 Begreppsdefinitioner  

Det finns en del förvirring kring de olika begrepp som används inom detta ämne och i 
empirin kommer flera olika begrepp att användas. Beroende på land och språk kan begrepp 
och definitioner variera men även bland olika nätverk. FN:s definition av människohandel 
inkluderar utnyttjande i form av prostitution eller andra former av sexuellt utnyttjande, 
tvångsarbete, slaveri och avlägsnande av organ. I Sverige ligger fokus på handel för sexuella 
syften (www.natverketmottrafficking.se, u.å.). Föreningen Talita menar att sexhandel är ett 
samlingsord för prostitution, människohandel och pornografi. Ordet prostitution betyder att 
offentligt ställas ut och antyder att någon ställs ut eller säljs av vem som än betalar priset. 
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Människohandel innebär en situation där flera personer samverkar för att förmå ett offer att 
utnyttjas på olika platser, oftast i prostitution. Den består generellt av en åtgärd som vidtas 
genom användning av ett oanständigt medel för ett utnyttjande syfte. Pornografi är en 
specifik typ av prostitution och grundläggande orsak till människohandel (www.talita.se, 
u.å.). Trafficking är en internationell och bred benämning på människohandel och kan 
innebära handel med djur, vapen eller droger etc. Ofta nämns begreppet människohandel för 
sexuella ändamål vilket vi i denna studie kallar för sexhandel.  

För att förenkla det för oss som författare och er som läsare har vi valt att huvudsakligen kalla 
det för sexhandel som i princip innebär köp av sexuella tjänster vilket enligt Talita ofta 
handlar om prostitution. I det empiriska materialet används dock ofta orden prostitution och 
trafficking av respondenterna men kan räknas under begreppet sexhandel.   

RealStars - idéell organisation vars mål är att verka för en bättre värld, fri från sexhandel 
(www.realstars.se, u.å.). 

Ecpat - barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnsexhandel. Religiöst och 
politiskt oberoende ideell förening (www.ecpat.se, u.å.).  

CSR - förkortning för Corporate Social Responsibility. Innebär att en organisation tar sitt 
ansvar för den påverkan den har på sin omgivning både ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
(www.csrtips.se, u.å.).  

1.6 Disposition 

Kapitel 2 beskriver det metodologiska tillvägagångssättet för studien. I kapitel 3 presenteras 
relevant teori om ämnet bestående av både tidigare forskning och vetenskapliga artiklar. Den 
insamlade empirin genom intervjuer redovisas i kapitel 4. Vidare i kapitel 5 analyseras 
sambandet mellan teori och empiri. Kapitel 6 redovisar de slutsatser som kan dras i 
förhållande till forskningsfrågorna samt innehåller en diskussion och förslag på vidare 
forskning.  
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2. Metod 

Detta kapitel inleds med en vetenskaplig beskrivning av olika metodologiska 
forskningsansatser. Därefter förklaras och motiveras studiens valda ansats. I kapitlet finns 
även etiska överväganden samt en kritisk diskussion.  

2.1 Vetenskapsteori 

I en pågående forskning är det bra att klargöra om syftet är att pröva eller generera olika 
teorier, det vill säga att jobba deduktivt eller induktivt. Bryman (2011) tar upp ontologiska 
frågeställningar som viktiga dimensioner både när det gäller att skilja på objektivism och 
konstruktivism men även kvalitativ och kvantitativ forskning. Ontologi handlar om de sociala 
entiteternas art eller natur. Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som menar att sociala 
företeelser och dess betydelse samt de kategorier vi använder i vardagen är oberoende av 
sociala aktörer. De ligger utanför vårt intellekt och vi har ingen påverkan, till exempel i 
organisationer där människor lyder de regler och riktlinjer som finns utan att tänka att de kan 
påverka dem. Objektivism kan också innebära att människor socialiseras in i en kulturs 
värderingar och uppfattningar och ser den som något yttre i förhållande till sig själva, 
aktören. Konstruktionism ifrågasätter objektivismen och dess åsikt att aktörerna uppfattar 
sociala företeelser och kategorier som en yttre verklighet de inte kan påverka. Den ser dessa 
företeelser snarare som en blivande verklighet, en social konstruktion som formas 
kontinuerligt i det vardagliga samspelet (2011). 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning handlar inte bara om att mätningen av 
olika företeelser sker på olika sätt eller endast inom kvantitativ forskning. Bryman (2011) 
menar att de olika metoderna även skiljer sig gällande den kunskapsteoretiska grundvalen 
och andra frågeställningar. Kvalitativ forskning lägger vikt vid ord i analysen av data. Den 
fungerar induktivt och lägger tyngden på generering av teorier. I stället för att följa den 
naturvetenskapliga modellens normer läggs ett fokus på den sociala verkligheten som 
föränderlig och formbar genom individen, vars tolkning är av stor vikt. Detta hör ihop med 
konstruktionism. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering i dataanalysen och jobbar 
deduktivt genom att pröva teorier. Här används den naturvetenskapliga modellen och synen 
på den sociala verkligheten som en yttre, objektiv verklighet. Detta hör ihop med objektivism 
(ibid).  

2.2 Metodval 

För att få fram den empiri som behövs för studiens forskningsämne har vi valt att främst 
använda oss av en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer, dock med ett komplement av 
kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Kvalitativ forskning hör ihop med 
konstruktionismen med tron på att aktören kan påverka den sociala verkligheten genom att 
forma den som de vill, så långt det är möjligt. Den har sin styrka i att den visar på 

!  5



totalsituationen, ger rikligt med information och går på djupet. En sådan helhetsbild 
möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang såsom det undersökta 
forskningsämnet i denna studie varför detta resonemang har efterföljts (Holme & Solvang, 
1997).  

Genom arbetets gång upptäcktes att en kvantitativ enkät skulle hjälpa oss att få ett bredare 
perspektiv, varpå en mindre enkät utformades som komplement till intervjuerna. Det finns 
flera fördelar med att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder enligt Holme & 
Solvang (1997). Om samma resultat kan utvisas genom de olika metoderna styrker detta både 
validiteten och reliabiliteten i undersökningen. Det ger också en bredare och mer nyanserad 
bild av det fenomen som undersöks samt gör teorin mer fullständig (1997). Enkäten räknas 
som ett komplement till studien och ger forskningsämnet en annan synvinkel medan det 
största fokuset har legat på de kvalitativa intervjuerna.  

2.3 Population och urval 

För att på bästa sätt kunna besvara forskningsfrågorna är vikten av väsentliga respondenter 
stor. Det krävs pålitliga och trovärdiga källor inom ämnet för att kunna frambringa så relevant 
information som möjligt. Efter noga eftertanke gjordes ett systematiskt urval utifrån egna 
kriterier genom att strategiskt välja ut forskningsobjekt baserat på vår förförståelse och 
förutfattade meningar (Holme & Solvang, 1997). Ett beslut togs därmed att undersöka hotell 
som på något sätt arbetar aktivt mot sexhandel genom den organisation som ligger bakom 
initiativet Hotels against trafficking; RealStars. På så sätt finns redan en kunskap och ett 
aktivt arbete hos respondenterna vilket underlättar forskningsprocessen och lättare besvarar 
de valda forskningsfrågorna.  

De respondenter som tillfrågades och intervjuades hade en högre position inom företaget för 
att vi skulle få bästa tänkbara information. För att sedan få ett bredare perspektiv togs även 
kontakt med Länsstyrelsen och Polisen som ytterligare respondenter då dessa aktivt 
samarbetar med hotellbranschen på olika sätt. Bland samtliga åtta respondenter fanns två 
hotellchefer, en ägare/grundare av ett hotell, en polis, en utvecklingsledare mot prostitution 
och människohandel, Scandic Hotels hållbarhetschef, en hotellreceptionist och grundaren/
verksamhetschefen för organisationen RealStars. På grund av tidsbrist och svårigheter att få 
kontakt med hotellen blev antalet intervjuer mindre än önskat men fortfarande dugligt. 
Emellertid tillskriver enkäten som besvarades av 60 anonyma deltagare ytterligare tyngd till 
det empiriska materialet.  

2.4 Tillvägagångssätt  

Temat bestämmer tillvägagångssätt och praktiska omständigheter såsom exempelvis det 
geografiska läget spelar stor roll (Bryman, 2011). Fokus har legat på Stockholmsregionen på 
grund av den geografiska tillgängligheten och de intervjuade aktörernas väsentlighet för 
studien. Särskilt då till exempel prostitutionsgruppen i Stockholm under de senaste åren 
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aktivt samarbetat med flera hotell i regionen. Däremot har två intervjuer genomförts via mail 
då respondenterna var belägna i Göteborg men bedömdes som relevanta källor i studien. 
Detta var det enda alternativet i dessa fall, i övrigt är personliga intervjuer att föredra. En 
intervjuförfrågan skickades ut via mail till ett stort antal svenska hotell och övriga önskade 
aktörer vilket på grund av brist på gensvar i slutändan resulterade i de åtta respondenterna 
representerade i denna studie. Däremot kompletteras dessa som tidigare nämnt av en 
enkätundersökning vilket stärker det empiriska materialet.  

Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär att de utgår från en mall som ger intervjun en 
inriktning men samtidigt också utrymme för både forskare och respondent att ställa 
följdfrågor eller styra intervjun allteftersom (Holme & Solvang, 1997). I en intervjusituation 
kan det dyka upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar de punkter som 
står skrivna i en intervjumall. Bryman (2011) menar att semistrukturerade intervjuer ger 
respondenten mer frihet att tolka, reflektera och utveckla sina svar för ett mer avslappnat 
samtal med eventuella inslag av diskussion. Frågorna behöver således inte komma i samma 
ordning som intervjumallen och nya frågor kan tillkomma under intervjuns gång. Eftersom 
denna studie görs av två författare och behandlar multipla fall anses semistrukturerade 
intervjuer vara det bästa alternativet till skillnad från ostrukturerade för att kunna jämföra de 
olika fallen (ibid).  

En intervjumall gjordes inför varje typ av respondent utifrån de forskningsfrågor vi önskade 
få besvarade (se bilaga 2-6). Det vill säga en mall till hotellen, en till Länsstyrelsen, en till 
Polisen, en till RealStars och en till hotellreceptionisten. Eftersom de olika respondenterna 
har olika yrkesidentiteter och individuella relationer till forskningsämnet krävdes olika frågor 
till vardera respondent, om än relativt liknande och omkring ett tiotal i antal. Allteftersom 
insamlingen av data pågick märktes att nya frågor och funderingar dök upp vilket gjorde att 
en del intervjumallar omstrukturerades. Överlag blev vi som författare och intervjuare mer 
avslappnade och kunde fokusera på de mest väsentliga frågorna ju mer intervjuerna fortlöpte. 
Forskningens inriktning blev tydligare under processens gång och mer relevanta följdfrågor 
kunde ställas för att uppnå bästa möjliga resultat. Intervjuerna genomfördes av båda 
författarna och ledningen skedde gemensamt då båda turades om att ställa frågorna utifrån 
vad som kändes naturligt för situationen. De flesta skedde på respondentens arbetsplats eller 
där det var tillräckligt låg ljudnivå så att inspelningen kunde fungera på bästa sätt.  

Enkäten utformades senare i forskningsprocessen men fick ett omedelbart gensvar av 60 
anonyma personer genom våra kontaktnätverk på Facebook (se bilaga 7). Den skickades ut 
som en länk och bestod av tio frågor med en blandning av både öppna och slutna 
svarsalternativ och delades av ett flertal personer. Det är viktigt att innehållet har ett 
begripligt språk och en tydlig struktur för att lätt kunna besvaras (Holme & Solvang, 1997). 
Enkäten testades på en närstående för att avgöra om den uppfyllde dessa kriterier. Samtidigt 
måste mottagarna motiveras till att svara vilket innebär att författarna bör betona hur viktigt 
det är att de på ett seriöst sätt besvarar enkäten. Mottagarna ska också kunna lita starkt på 
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löftet om anonymitet (1997). Detta beaktades i genomförandet av enkäten och inom ett dygn 
kunde vi efter en högre svarsfrekvens än väntat avsluta den.   

2.5 Dokumentstudier 

I de fall intervjuerna och enkäten inte ansågs räcka till har insamlingen av data tagit en annan 
form. De olika hotellens egna hemsidor har analyserats för att hitta värdefull information 
samt studera uppbyggnad och tillgänglighet kring ämnet socialt ansvar. Litteratur som berör 
ämnet ur olika synvinklar har studerats såsom till exempel Polismyndighetens lägesrapport 
från 2016 om människohandel för sexuella ändamål. Även nyhetsartiklar från olika tidningar 
har studerats för att bli varse om den aktuella debatten som pågår i samhället idag. 

2.6 Etiska överväganden 

Alla forskningsstudier kräver ett etiskt övervägande och eftersom denna studie undersöker ett 
känsligt ämne är det extra viktigt att ta hänsyn till den etiska aspekten. I enlighet med 
Vetenskapsrådets (www.codex.vr.se, u.å.) fyra huvudkrav har individens integritet tagits 
hänsyn till. Samtliga individer som deltagit i intervjun har enligt informationskravet fått ta 
del av information gällande studiens syfte samt att deltagandet är helt frivilligt. 
Samtyckeskravet innebär att deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan, varför samtycke alltid måste inhämtas från deltagaren och har så också gjorts i 
detta fall. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer enbart får 
användas för ändamålet studien syftar till och som deltagarna informerats om. 
Respondenterna har godkänt att informationen de uppgivit kommer att användas i vår studie. 
Denna information kommer inte att missbrukas eller användas i andra sammanhang utan 
respondenternas medgivande. De kommer även att om så önskas få tillgång till det slutgiltiga 
resultatet innan offentlig publicering. Personuppgifter ska behandlas varsamt enligt 
konfidentialitetskravet vilket här innebär att samtliga respondenter har fått välja om de vill 
vara anonyma eller ej.  

Bryman (2011) menar att diskussionen kring etiska principer i samhällsforskning kretsar 
kring vissa frågeställningar som kan delas in i fyra olika områden; om skada för deltagaren 
förekommer, om det finns en brist på samtycke från deltagarna, om man inkräktar på 
privatlivet samt om någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande av 
viktig information förekommer. Dessa överlappar med de fyra huvudkraven från 
Vetenskapsrådet men utgör en användbar klassifikation över de etiska principerna i samhället. 
Det finns en svårighet kring etik och gränsen mellan att vara etisk eller oetisk är 
svårdefinierad. I kvalitativa undersökningar som ofta är mer av ett öppet slag än kvantitativa 
krävs att respondenterna är väl underrättade om forskningen de deltar i. Det är till exempel 
lätt att misslyckas med samtyckeskravet vilket kräver extra försiktighet så att respondenten 
inte kan använda det emot forskaren i efterhand (ibid).  
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Innan varje genomförd intervju lästes en egenkomponerad text upp för att göra respondenten 
införstådd med sina rättigheter samt tillskriva sig trygghet, dock med undantag för 
mailintervjuer. Texten finns i Bilaga 1.   

2.7 Bearbetning och analys  

Det finns flera olika analysstrategier att tillgå när det gäller dataanalys och det finns inget rätt 
eller fel utan processen kan te sig väldigt individuell. I denna studie har vi  använt oss av 
multipla fall som studeras i relation till ämnet. Respondenter från olika företag har intervjuats 
för att få ett bredare perspektiv och den insamlade datan kommer att relateras till existerande 
teori. Därefter är målet att bygga en ny teori baserat på resultatet med grund i existerande 
teori.  
 
Hjerm och Lindgren (2014) presenterar en kodningsstrategi som innehåller tre steg vilken vi 
valt att utgå ifrån. Den består av kodning, tematisering och summering där stegen mer eller 
mindre går in i varandra i en spiralformad process mellan teori och data. Med kodning 
innebär att dela upp datan i kategorier för att förenkla processen och hitta det centrala 
budskapet. Tematisering innebär att förenkla koderna samt hitta likheter och nyckelteman. 
Vid summeringen ska en slutsats kunna dras. Det gäller att vara detaljerad och systematisk 
under hela processen för att kunna dra relevanta och säkra slutsatser. Det är en fördel att 
skriva ner egna tankar och analyser parallellt med denna process för att underlätta 
skrivprocessen senare.  
 
Eisenhardt (1989) förespråkar processen att jobba induktivt och bygga nya teorier utifrån 
fallstudier. Styrkan i den nära kopplingen mellan data och teori gör att denna 
forskningsmetod särskilt är användbar på nya ämnesområden då den nya teorin kan räknas 
som giltig och mätbar. Hon ger bland annat förslag på olika slags tillvägagångssätt för att 
analysera data, tar upp för- och nackdelar med teoribildning utifrån fallstudier samt beskriver 
processens olika delar. En fallstudie ämnar att undersöka dynamiken inom ett visst område.  

Hela processen bygger på åtta steg och är iterativ vilket innebär att den varvar fram och 
tillbaka mellan de olika stegen utan större ansträngning (Eisenhardt, 1989). Under processens 
gång kan till exempel forskningsfrågan ändras beroende på vilken sorts data som tagits fram. 
Forskarna ser resultatet från olika synvinklar, flera typer av analyser görs och mönster tas 
fram. Alltigenom med en nära koppling till det empiriska materialet. Styrkor i denna typ av 
teoribildning genom fall är att det är stor sannolikhet att nya teorier genereras. De mäts även 
under processen och kan därför tillskrivas en hög validitet. De åtta stegen beskriver hela 
forskningsprocessen från att välja ämne till det slutgiltiga resultatet. Ett av stegen kallas för 
analyzing data där två nyckelsteg ingår. Det ena är within-case analysis vilket innebär att 
man bekantar sig med varje enskilt empiriskt fall så att eventuella mönster kan framgå där 
först innan de jämförs med de andra fallen. Nästa nyckelsteg är letandet efter cross-case 
patterns där det handlar om att välja ut kategorier för att sedan jämför de olika fallen och 
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sätta in datan i dessa kategorier. Ett annat sätt kan vara att helt enkelt jämföra två olika fall 
och leta efter likheter och olikheter. Eftersom vi är två författare i denna studie har vi kunnat 
dela upp analysen där varje person analyserar varsin källa/datainsamlingsmetod. Vi anser 
också att vi har kompletterat varandra med olika synvinklar under processens gång. Genom 
en förankring endast i den insamlade datan i form av intervjuer och en del dokumentanalys 
stärks reliabiliteten i forskningen på grund av den nära och ständiga kopplingen mellan teori 
och data (ibid). 

2.8 Metodkritik 

Vid analys av data används så kallad källkritik. Enligt Eriksson och Hultman (2014) granskas 
källan till den data som kommuniceras för att se hur korrekt informationen är. Datakritik å 
andra sidan riktar sig främst till datan i stället för själva källan. Här mäter man om den 
tillskriver reliabilitet, validitet och relevans. Reliabilitet handlar om att datan är tillförlitlig 
och fri från systematiska felvariationer. Validitet mäts genom att se om datan representerar 
det man uppger och relevans genom att datan är väsentlig för de frågor man söker svara på. 
Eriksson och Hultman (2014) utgår från fyra punkter att titta på vid prövning av en källas 
kvalitet; äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. För att ta reda på äkthet 
måste man fråga sig om källan är det den utger sig för att vara. Detta är svårare att avgöra 
med digitala källor varför personliga intervjuer varit den starkaste datan i denna studie. 
Samtidighet syftar till tidssambandet mellan händelsen och dess registrering där ett kortare 
avstånd påverkare dokumentationen minst. Intervjuerna spelades in och transkriberades kort 
därefter. Hela studien är gjord inom loppet av omkring tolv veckor där intervjuprocessen 
pågick under fyra veckor. Beroendeförhållande innebär att flera källor kan vara beroende av 
varandra, vilket är fallet i denna studie eftersom det finns ett samarbete mellan flera av 
respondenterna. Tendenskritik handlar om att lägga in egna intressen i informationen för att 
påverka mottagaren. Detta har varit bland det svåraste i skrivandet men vi är väl medvetna 
om vikten av objektivitet vilket vi återkommer till nedan.  
       
Det är viktigt att fråga sig vem som står bakom informationen (Eriksson & Hultman, 2014). 
Är denne pålitlig och välkänd inom sitt ämne? Originalkällan och andra använda referenser 
bör också granskas, om de finns i tryckta material har de större trovärdighet. Genom att 
använda flera källor (triangulering) som grund i datamaterialet ges en snabb uppfattning om 
äktheten i informationen. När det kommer till intervjuer måste man utgå från att intervjuaren 
lyssnar och intervjupersonen pratar. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att 
kunna granskas och tillskrivas största möjliga trovärdighet. Forskarens samspel med och syn 
på intervjupersonen samt utformningen av frågorna har stor betydelse för resultatet av 
intervjun. Det är av stor betydelse att frågorna ger chans till ärliga svar, det vill säga att de 
inte är ledande eller förutsätter ett givet svar. Ledande frågor kan riskera att ge en felaktig 
bild av det som undersöks och kan därmed påverka slutresultatet (ibid). Datan har inte tagits 
ur sitt sammanhang eller vinklats till vår egen fördel utan representerar respondenternas ord 
såsom de framfördes i intervjun. Ledande frågor har undvikits i den mån det ansetts möjligt.  
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Att göra en enkätundersökning enbart via Facebook har både sina för- och nackdelar. Det är 
ett forum där information går ut snabbt och får en omedelbar respons vilket på grund av 
tidsbrist var det enda alternativet i detta fall. Samtidigt blir urvalet automatiskt begränsat till 
nära bekanta och på så vis inte tillfullo representativt. Däremot resulterade 
enkätundersökningen i ett stort antal deltagarantal i olika åldrar, sysselsättning och kön vilket 
visar på en variation i populationen. Detta troligtvis på grund av att vi som författare har olika 
umgängeskretsar och bor i olika städer.  
      
I ett sådant känsligt ämne som i denna studie är det viktigt med reflexivitet, det vill säga att 
erkänna sina egna värderingar som påverkar forskningen (Bryman, 2011). Det valda temat 
utgår ifrån eget intresse vilket gör det svårt att vara till fullo objektiv i forskningen men vi är 
medvetna om detta och har genom forskningsprocessen strävat efter att inte låta egna åsikter 
kring ämnet påverka studien i alltför hög grad.  
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras olika teorier och modeller kring uppsatsens tema baserade på 
tidigare forskning och vetenskapliga artiklar. De redovisas och förklaras för att sedan 
jämföras med det empiriska materialet.  

3.1 Tidigare forskning  

Enligt Ekberg (2004) kom lagen som förbjöd köp av sexuella tjänster, sexköpslagen efter 
flertalet år av öppen debatt initierad av den svenska feministiska rörelsen. Den trädde i kraft 
den 1 Januari 1999. Ekberg menar att lagen var ett första försök av nationen till att adressera 
grundorsaken till prostitution och trafficking. Denna banbrytande lag är en viktig hörnsten i 
Sveriges arbete mot ett fritt samhälle där kvinnor och flickor kan leva sina liv fritt från alla 
typer av manligt våld. Detta i kombination med utbildning och kampanjer för att öka 
medvetenheten om problematiken. Antalet män som köper sex minskar när de riskerar ett 
straff för sin handling och den den lokala prostitutionsmarknaden blir mindre attraktiv.  

Dodillet och Östergren (2011) anser att det finns behov av att titta på flera olika faktorer för 
att förstå skillnaden mellan sexköpslagens angivna framgång med dess dokumenterade 
effekter. Det finns en del poliser, socialarbetare samt tidigare sexarbetare som hävdar att 
förbudet har hjälpt att minska prostitution och människohandel och fungerat som 
avskräckande medel mot intresserade klienter. Samtidigt finns en brist på vetenskapliga 
dokument som styrker påståendet om sexköpslagens angivna succé. Författarna menar att 
politiken omkring prostitution ännu inte är fullt utvecklad. Det behövs fler aktörer 
involverade som har detta som sin hjärtefråga samt att alla olika aktörer inom prostitution ska 
kunna agera i samråd och respekteras. Dokumenterad vetenskap ska också prioriteras högre i 
arbetet med prostitution.  

Hotellbranschen anser sig vara stolt över sin gästvänlighet, familjära välkomnande samt 
erbjudande av bekvämlighet och avskildhet. Däremot påverkar den förekommande 
brottsligheten hotellen vilket kan äventyra både personalens moral och företagets vinst (Gill 
et. al. 2002). Hotellen står inför svårigheten att låta gästen känna sig som hemma samtidigt 
som de behöver säkra byggnaden från brottslighet. På grund av alla de olika avdelningar ett 
hotell vanligtvis är i besittning av blir vidden av brottsligheten ännu större och kan beröra 
såväl personal som gäster och till och med företaget i sin helhet. Det kan gälla till exempel 
stöld, bedrägeri, problem med allmän ordning, besökande lagbrytare och prostitution. Enligt 
samma studie gjord på 70 hotell i och runtomkring London ansåg de flesta hotellen att brott 
såsom prostitution och drogbruk endast skulle ageras på om de inblandade gjorde intrång på 
hotellets allmänna utrymmen. Det som sker i det privata rummet klassas ofta som acceptabelt 
och om misstankarna ignoreras och kunden är nöjd anses det som bra affärspraxis att inte 
ingripa. Men alla tyckte inte likadant. Vissa hotell hade strategier för att minska problemet 
med prostitution, såsom att kontrollera de besök utifrån som gästerna fick nattetid genom att 
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be gästen att komma ner till receptionen så att de kunde bedöma relationen. En del samlade 
till och med in telefonnummer från eskortbyråer så att telefonregistret kunde kontrolleras vid 
dispyter. Huvudsyftet för majoriteten av hotellen var att agera i de allmänna utrymmena för 
att inte störa gästernas rätt till integritet och utrymme. För att kunna agera utan att tränga sig 
på gästen krävs välutbildad personal. Författarna efterlyser mer forskning kring 
säkerhetsansvar och brottsförebyggande strategier (ibid).    

En studie gjord av Leong Chong (2014) baseras på en enkät som besvarats av 200 turister på 
norra Thailands största sexturismdestination. Tre faktorer som påverkar människors beslut att 
konsumera är estetiska/känslomässiga motiv, sociala motiv och situationella motiv. Studien 
visar att den viktigaste faktorn vid val av hotell är säkerhet, näst efter kommer hälsorisker 
och avståndet till sexaktiviteter. Författaren antar att detta kan bero på att med sexturismen 
kommer ofta flera negativa effekter såsom rån, misshandel, våldtäkt och sexuella trakasserier. 
I de fall då avståndet till sexaktivitet var viktigt bestod urvalet mestadels av kvinnor. Kvinnor 
och äldre människor verkar i allmänhet vara mer angelägna om att känna sig säkra under sin 
hotellvistelse.  

I en undersökning där 20 säkerhetsansvariga på olika hotell i Sydafrika intervjuades kommer 
det fram att både inhemska och internationella gäster frågar efter säkerhetsåtgärder vid 
bokning av hotellrum (Cebekhulu, 2016). Ibland kan det gå så långt att affärsgäster skickar 
representanter från sitt företag till hotellet innan de gör en bokning för att inspektera hur 
säkerheten fungerar. Det framkommer att gäster i allmänhet inte litar på att hotell erbjuder 
tillräcklig säkerhet vilket har stor betydelse i deras val av hotell men detta beror också på 
vilken klass gästen tillhör och vilka förväntningar de har. Det är hotellets ansvar att gästerna 
är i säkerhet under hela sin vistelse. Vidare nämner författaren att prostitution är den värsta 
sortens problematik som hotellbranschen bemöter eftersom det ofta medför andra sorters 
kriminalitet. 

Enligt Åkerman och Svedin (2012) arbetar prostitutionsgruppen i Stockholm med ett 
uppsökande arbete inom hotell, restaurang och taxi. Ett antal mindre kartläggningar har 
genomförts. Bland annat kartlade man under 2008 olika hotellbarer i Stockholms centrala 
delar i samarbete med ett av de större hotellen i Stockholm. Åkerman och Svedin benämner 
även att prostitutionsgruppen i Stockholm arbetar riktat mot just hotellen i Stockholm för att 
därmed kunna gripa förbrytare av sexköpslagen som använder sig av hotellrum.  

3.2 Corporate Social Responsibility  

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det är ett brett begrepp som ofta 
nyttjas inom näringsliv, företag, samt bland akademiker och politiker (Löhman och 
Steinholtz, 2003). CSR som begrepp har en bred spännvidd och kan innefatta alltifrån lokala 
miljöfrågor till mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv. En serie av mjuka direktiv 
angående tolkning av CSR har delats ut av större internationella organisationer såsom FN och 
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EU men de är inte stadgade lagmässigt eller tydliga i enbart en riktning. En mer utförlig 
definition av begreppet presenteras nedan:  

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility. Det handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. 
Företag som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen och tar ansvar för den. Påverkan kan finnas 

inom flera olika områden. En vanlig uppdelning är efter sociala, miljömässiga och ekonomiska områden. 
(www.csrtips.se/vadarcsr/) 

CSR översätts vanligtvis som företagets ansvar i samhället och kan delas in i tre 
huvudområden: socialt ansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande samt miljömässigt 
ansvarstagande (Grankvist, 2012). Socialt ansvarstagande innebär att företag ska bedriva 
verksamhet som en god social aktör och i sin verksamhet ta människors hälsa och 
välbefinnande i beaktning. Det är inte bara företagets medarbetare utan hela samhällets 
medborgare som på ett eller annat sätt påverkas av verksamheten. Ekonomiskt 
ansvarstagande handlar om att försöka skapa så stor vinstmaximering som möjligt för att 
återge aktieägarna så hög avkastning som möjligt på investerat kapital. Företag behöver 
garantera det ekonomiska kapitalet och reducera irrelevanta kostnader som kan påverka dess 
ekonomiska balans på ett negativt sätt. De behöver en balans gällande intäkter i förhållande 
till kostnader för att vara lönsamma och verksamma över tid. Företag som inte uppnår detta 
kan inte bidra till samhällets utveckling. Miljömässigt ansvarstagande inbegriper att företag 
inte ska bedriva verksamhet som påverkar miljön negativt samt att företagen bör bidra till en 
minskad påverkan av miljön (ibid).  

Grankvist (2012) menar att det inte går att fokusera på endast ett av områdena utan att de tre 
måste balanseras. Ett företag som bara fokuserar på att maximera vinst riskerar att uppfattas 
som snålt. Ett företag som endast fokuserar på miljön kan riskera att uppfattas av de anställda 
som att de glöms bort och ett företag som enbart fokuserar på socialt ansvar kan riskera att 
förlora fokus på att de faktiskt har en produkt att sälja. Det krävs en fokusering på samtliga 
områden för att förbättra helheten i arbetet med CSR. 

Löhman och Steinholtz (2003) menar att det är av stor betydelse att företag på enskild basis 
tydliggör vad som är deras ansvar i relation till dess intressenter och omvärld. Carroll (1979) 
tog fram en modell där han delar in CSR i fyra olika ansvarsområden; det ekonomiska, det 
lagliga, det etiska och det filantropiska ansvaret.  
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Figur 1: Pyramid of CSR (Carroll 1979)  

Det ekonomiska ansvaret innebär att företagen behöver producera varor till rimliga priser som 
är till gagn för samhället men även att företaget behöver vara lönsamt för att kunna överleva 
på marknaden på lång sikt. Det lagliga ansvaret innebär att företagen måste följa och 
respektera de lagar och regler som finns för respektive land. Det etiska ansvaret kommer in 
när företag själva måste besluta om vad som är rätt eller fel. Det behöver nödvändigtvis inte 
vara lagligt reglerat men något som samhället kan önska och förvänta sig av ett företag. Det 
etiska ansvaret gäller allt ifrån kunder, aktieägare, anställda och samhället. Det filantropiska 
ansvaret är till skillnad från etiska ansvaret något som inte samhället tror eller förväntar sig 
av ett företag men som företaget väljer att genomföra inom välgörenhet som likväl kan gynna 
företagets image i positiv riktning (ibid).  

3.3 Social hållbarhet 

Hållbarhetsfrågor har fått en växande uppmärksamhet i dagens hotellbransch (Jones et al, 
2014). Begreppet hållbar utveckling definieras allmänt som en utveckling som möter dagens 
behov utan att kompromissa möjligheten för morgondagens generation att möta sina egna 
behov. När det kommer till social hållbarhet räknas kategorier såsom jämlikhet, personalens 
såväl som kundernas hälsa och välmående, mänskliga rättigheter, säkerhet, kopplingar till det 
lokala samhället samt välgörenhet. Till exempel bör personalen på ett hotell uppleva en kultur 
där de känner sig uppskattade och styrkta över att bygga givande karriärer inom 
besöksnäringen med en inspirerande och stimulerande arbetsmiljö. De bör även vara tränade i 
hur de ska agera vid olika typer av nödsituationer som kan uppstå på ett hotell. Sådana 
satsningar bringar stabilitet och lojalitet hos personalstyrkan vilket också gynnar företaget. 
Tillika ska företaget sträva efter en överlägsen service, kundernas behov ska tillgodoses samt 
deras feedback varsamt tas emot för att skapa en god relation mellan kunder och företag. En 
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koppling till det lokala samhället är viktigt, inte minst välgörenhetsdonationer vare sig det 
gäller insamlingar till välgörenhetsorganisationer, hjälpa de fattiga och hungriga i 
nödsituationer eller bevara den lokala kulturen i området (ibid).  

Ett företags uppdrag är att uppnå konkurrenskraft baserad på tre nyckelaspekter: people, 
profit och planet. Med tanke på hotellbranschens karakteristika är det nödvändigt att uppnå 
dessa krav för att uppnå hållbara och konkurrenskraftiga fördelar (Mattera & Moreno 
Melgarejo, 2012).  

!  
Figur 2: 3P, illustrerad av Waage 2017 (Mattera & Moreno Melgarejo, 2012) 

People hör till social hållbarhet vilket är huvudfokuset i denna studie. Profit handlar om 
ekonomisk vinst och planet om en miljömässiga hållbarheten. Mattera & Melgarejo (2012) 
förklarar att samhällets medvetenhet kring företagens socioekonomiska roll har ökat under 
det senaste decenniet. Därmed har en ny affärsstrategi tagits fram som bygger på att uppnå 
hållbara vinster (profit) samtidigt som man minskar miljömässiga spår (planet) och 
balanserar detta med människor (people) inblandade, alltifrån anställda till samhället i övrigt. 
Ett hotell ansvarar i första hand för sin egen verksamhet och sina egna intressenter såsom 
anställda, ägare och chefer men ett hotell är också ansvarigt mot sina externa intressenter, 
individer och grupper som berörs av hotellets verksamhet. Hotellets verksamhet berör såväl 
leverantörer som kunder, det lokala samhället, samhället i sin helhet samt framtida 
generationer (ibid).  

Miočić et al. (2016) menar att flera intressen samt inflytelserika grupper inom en 
turistdestination ofta är sammanflätade men även i konflikt med varandra. Därför är det av 
stor vikt att harmonisera olika intressenter genom hållbara principer och samarbete för att 
säkerställa en verksamhet på lång sikt. Ledningen behöver styra en process för att bilda och 
bibehålla en miljö där individer interagerar och samarbetar tillsammans för att arbeta effektivt 
och nå uppsatta mål. Därför är målstyrningens grundläggande mål en harmonisering och 
samordning av olika intressen. En effektiv planering och genomförande av hållbar utveckling 
härrör från tvärsektoriellt samarbete mellan olika intressenter inom en sociopolitisk ram. Om 
regeringen däremot, som bör uppmuntra de olika intressenterna, misslyckas med sin del av 
arbetet kan den hållbara utvecklingen inte garanteras. Vidare beror ett koncept av sådan art på 
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en ömsesidig kommunikation, samarbete samt förståelse bland intressenterna. Samtidigt 
nämns bristen på funktionell kommunikation som ett riskområde i sammanhanget. Varje 
intressent har ett annorlunda perspektiv på hållbar utveckling samt varierande målsättningar,. 
Därmed har varje intressent även varierande förväntningar angående en hållbar utveckling 
(ibid).  

3.4 Samverkan   

CSR innebär ett engagemang utöver det lagliga som också tacklar ett brett spektrum av 
intressenter utöver anställda samt aktieägare (Mattera et al., 2012). Det är viktigt att ha en 
god relation med andra aktörer i samhället såsom till exempel Polisen. På det sättet kan 
hotellen ta del av värdefull brottsstatistik samt få hjälp att hantera mer allvarliga brottsfall 
(Cebekhulu, 2016).  

Figur 3 visar intressenterna i ett normalstort företag. Insatserna för var och en är ömsesidiga, 
eftersom alla kan påverka varandra när det gäller nackdelar och fördelar samt rättigheter 
respektive skyldigheter. Modellen är inte universal och kan variera något beroende på ett 
företags unika förutsättningar men den samlar allmänna begrepp som är vanliga för många 
större företag och visar på de olika intressenternas koppling till företaget (Freeman, 2002).  

!  

Figur 3: A Stakeholder Model of the Corporation (Freeman, 2002) 

Ägarna har en finansiell andel i bolaget i form av bland annat aktier, obligationer och de 
förväntar sig någon form av finansiell avkastning. Anställda har sina jobb och sin försörjning. 
De har ofta specialiserade färdigheter och för deras arbete förväntar de sig säkerhet, löner, 
förmåner och meningsfullt arbete. Med de anställdas lojalitet förväntas företaget ta hand om 
och bära dem genom eventuella svåra tider. Anställda förväntas av företaget följa 
instruktioner, tala positivt om företaget och vara goda medborgare i det lokalsamhälle där 
företaget är verksamt. Leverantörer är av stor vikt för företagets framgång då råvarorna 
kommer att bestämma slutproduktens kvalitet och pris. Företaget är i sin tur kund hos 
leverantören och därför avgörande för leverantörens framgång och överlevnad. När företaget 
behandlar leverantören som en värderad medlem av företagets intressen kommer leverantören 
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att svara när företaget har behov. Kunderna byter resurser till företagets produkter och 
tjänster och får i sin tur fördelar med det de avlagt resurser för. Kunderna ger intäkter till 
företaget. Med tanke på nivån på återinvestering av vinst i större företag betalar kunderna 
indirekt för utveckling av nya tjänster samt produkter. Lokalsamhället ger bland annat 
företaget rätt till att bygga anläggningar i området och i sin tur sedan dra nytta av skattebasen 
samt ekonomiska och sociala avgifter från företaget. Företaget förväntas agera som en god 
social aktör i lokalsamhället och ska inte heller utsätta samhället för orimliga faror i form av 
till exempel föroreningar eller giftigt avfall. Ledningen måste se till företagets välmående och 
det innebär att balansera de flera olika kraven från motstridiga intressenter. Bland annat vill 
ägarna ha högre finansiell avkastning samtidigt som de anställda vill ha högre löner och mer 
förmåner (ibid).   

Flera författare har applicerat den så kallade Stakeholder-teorin för att konceptualisera 
hållbarhet. Företag bör vara känsliga för ett bredare omfång av aktörer mer än sina egna 
aktieägare inklusive leverantörer, kunder och samhället i övrigt vilket i sin tur kommer att 
leda till en större framgång (Jones et al, 2014). Stakeholder-teorin är lovande för affärsetik 
eftersom den erkänner olika värden och moraliteter på flera nivåer. Komplexiteten hos en 
organisation och dess moraliska ansvar kan förstås bättre genom denna än från rationell teori. 
Brett definierat är en intressent en individ eller grupp som drar nytta av, skadas av eller vars 
rättigheter påverkas av en organisations handlingar (Werhane & Freeman, 1999). Om vi 
tittar närmare är det en individ eller grupp vars relation med en organisation bidrar till något 
av följande: hjälper till att definiera organisationen, dess uppdrag, syfte eller mål, är 
avgörande för utvecklingen, funktionaliteten, överlevnad, framgång eller välbefinnande av 
organisationen samt dess aktiviteter eller som påverkas mest av organisationen och dess 
verksamhet. Den vanliga moraliska skyldigheten handlar om att behandla individer med 
respekt och agera rättvist. 

3.5 Image och kundlojalitet 

Image är det som människor relaterar till när de tänker på ett visst företag. Det finns två 
framstående komponenter av företagsimage: funktionell och känslomässig (Kandampully & 
Hu, 2007). Den funktionella imagen är kopplad till mätbara faktorer som hotellets fysiska 
miljö medan den känslomässiga handlar om de psykologiska dimensionerna såsom känslor 
och attityder gentemot en organisation. Att göra de immateriella komponenterna mer verkliga 
är nödvändigt i syfte att kommunicera värde och kvalitet till kunderna. Image influeras 
genom interaktionen mellan de funktionella och känslomässiga komponenterna (ibid).  

I en bransch där konkurrensen blivit högre på senare år är det särskilt viktigt att satsa på 
kundlojalitet för att uppnå konkurrenskraft på marknaden (Kandampully & Suhartanto, 
2000). En lojal kund återkommer till samma företag ett flertal gånger, rekommenderar det till 
andra och har en genomgående positiv attityd till tjänsteleverantören. Ett företags image 
influerar kundens sinne och konsumentbeteende både positivt och negativt genom reklam, 
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fysisk image, rykte och framställning av sina tjänster. En åtråvärd image leder till 
kundnöjdhet medan en oönskad image kan leda till missnöje. Kundlojalitet räknas som en 
viktigare fråga i större hotellkedjor än mindre privatägda hotell. Därmed är det också viktigt 
att applicera samma koncept och servicekvalitet på samtliga hotell så att de inte ställs mot 
varandra (ibid). Kandampully och Hu (2007) utformade en modell som visas i Figur 4 för att 
bättre förstå relationen mellan servicekvalitet, kundnöjdhet, image och lojalitet. Den visar att 
en bra servicekvalitet och kundnöjdhet leder till en positiv image av företaget vilket i sin tur 
leder till kundlojalitet.  

!  

Figur 4: Proposed model (Kandampully, Hu 2007)  

Arbetet med socialt ansvar påverkar ett företags image och kunders lojalitet (Martinez et al., 
2013). När hotellchefer vill förbättra en varumärkesbild genom CSR-initiativ får det mer 
effekt om de utvecklar en varumärkesidentitet i samband med emotionella och sociala 
aspekter. Dessa kan till exempel gälla etik, sociala insatser, miljömässigt ansvarstagande samt 
ett korrekt och rättvist beteende gentemot de anställda till skillnad från funktionella aspekter 
som pris och kvalitet. Detta tyder på att CSR-arbetets direkta inverkan på kundens 
varumärkeslojalitet har en lägre styrka än den direkta inverkan på kundens varumärkesbild. 
Därmed bör hotellchefer vars syfte är att skapa en lojal konsumentbas genom CSR-initiativ 
göra det primärt genom strategier som kommunicerar en ansvarsfull varumärkesbild. 
Åtgärderna på konsumenternas attityder kommer endast att vara effektiv till fullo när 
kollektivet är medveten om att företaget utför denna typ av initiativ. Därför behöver varje 
företag effektivt förmedla sina sociala och miljömässiga initiativ till sina målgrupper. De 
behöver även skapa en positiv varumärkesbild för att det har en stor påverkan på 
konsumentens varumärkeslojalitet. Bilden av varumärket är en av de viktigaste faktorerna för 
konsumentens vidare rekommendationer och köpintention. Ett välkänt varumärke vars bild är 
attraktiv och positiv för konsumenter är en viktig garant för företagets framgång (ibid).  

Hotellbranschen är kundorienterad varpå det är av stor vikt att leverera element som 
resulterar i nöjdhet, förbättring av varumärket, värdeskapande och en hög konkurrenskraft 
(Mattera & Melgarejo Moreno, 2012). Hotellbranschen är också den bredaste branschen med 
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tanke på att den innehåller flera olika affärer i en (Cebekhulu, 2016). Gästernas glädje, 
nöjdhet och fritidsbehov är i centrum där det sistnämnda innebär att hotellen är beroende av 
turister. Människor kommer dit för att koppla av och få bra service i avskildhet. 
Märkeslojalitet spelar en stor roll och skicklig personal sätter hotellet i ett progressivt 
tillstånd. Ett hotells rykte bland sina gäster är också av stor vikt utöver den ekonomiska 
framgången och lojala kunder är det bästa sättet att motivera en fortsatt hög standard på 
servicen. Kriminell aktivitet sätter ett företags image på prov vilket senare kan innebära en 
sämre ekonomi för destinationen (ibid).  

En organisations mål måste vara väl förstådda hos all personal för att den ska kunna försäkra 
sig om att kontrollfunktionen fungerar på rätt sätt. Ett hotell kräver ett skydd för sina 
tillgångar för att fungera effektivt och främja sitt rykte. Än en gång nämns ett hotells 
svårighet att upprätthålla en standard av säkerhet samtidigt som de bevarar gästvänligheten 
och en image av välkomnande. Ett hotell är beroende av sitt rykte, så är också ryktet 
beroende av säkerheten. Utifrån hur gästens kontakt med säkerhetspersonalen ser ut 
bestämmer sig gästen antingen för att komma tillbaka eller inte (Cebekhulu, 2016).  

Människor förlitar sig på bekanta och pålitliga varumärken vilka på en psykologisk nivå 
minskar risken för besvikelse (Knox, 2004). En organisations rykte är därmed svårare att 
hantera än själva produkten eftersom det skapas av konsumenter från olika håll. 
Nyckelfaktorerna till ett företags rykte bygger på dess åtaganden, värderingar, riktlinjer och 
riskhantering enligt Maitland (2003). Ryktet bygger på summan av företagets aktiviteter och 
värderingar. Företaget bringar pålitlighet och åtaganden genom att vara flexibelt, ansvarsfullt, 
tillgängligt och konkurrenskraftigt. Styrkan ligger alltså i hanteringen av kundrelationerna 
och de värderingar som ledningen inspirerar sin personal till att stötta och tro på (ibid).  

3.6 Teoretisk sammanfattning 

Ett företags arbete med CSR handlar om att ta ansvar utöver det lagen kräver. Denna studie 
fokuserar på det sociala ansvarstagandet vilket bland annat innebär att ta hänsyn till 
samhällsfrågor såsom exempelvis sexhandel. Carrol (1979) skapade en modell med fyra 
ansvarsområden där det ekonomiska ansvarstagandet väger starkast, därefter det lagliga, 
etiska och till sist filantropiska. Det etiska och filantropiska ansvaret kan därmed kopplas till 
ett ansvarstagande utöver lagen vilket också är fokus i uppsatsen, även fast det lagliga 
ansvaret nämns. Det filantropiska ansvaret kan till exempel påverka ett företags image i 
positiv riktning då det innebär att företaget genomför aktiviteter som överträffar kundens 
förväntningar. Även Martinez (2013) påpekar att arbete med socialt ansvar påverkar ett 
företags image och kunders lojalitet. Ett etiskt ansvar tas i form genom att avgöra vad som är 
rätt eller fel, vare sig det är lagligt stadgat eller ej. Sverige är unikt med sin sexköpslag vilket 
innebär att det handlar mycket om lagen men emellertid är den etiska aspekten gällande hälsa 
och välmående för såväl individer som samhälle minst lika viktig. 
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Bilden av varumärket som attraktivt och positivt laddat för konsumenter är en betydelsefull 
garant för företagets framgång. Detta då bland annat bilden av varumärket är en av de 
viktigaste faktorerna gällande konsumentens köpintentioner och vidare rekommendationer av 
företaget. Som Freeman (1983) tydliggör finns bland annat kunder med som en intressent till 
företaget, men företaget har även många fler intressenter vars behov måste tillgodoses. Till 
exempel krävs en god relation till lokalsamhället bland annat för att uppnå en gemensam 
hållbar utveckling för att på så vis gynna turismen på destinationen. Enligt Jones et al (2014) 
har hållbarhetsfrågor fått växande uppmärksamhet inom hotellbranschen. Inom social 
hållbarhet räknas kategorier som bland annat jämlikhet och mänskliga rättigheter där även 
sexhandel kan räknas in. Det handlar också om att personalen ska känna sig trygga och stolta 
i sin uppgift så att de kan ge bra service vilket i sin tur skapar kundlojalitet, en bra image och 
därmed vinst för företaget. Denna teoretiska referensram ställs gentemot empirin och 
analyseras med syfte att besvara studiens tre frågeställningar. Resultatet framställs i det sista 
kapitlet. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogörs resultatet av det insamlade materialet från intervjuer, 
dokumentstudier och en enkätundersökning. De intervjuade respondenterna nämns vid namn 
med undantag av en anonym medan samtliga enkätdeltagare benämns som siffrorna 1-60. 
Inga egna reflektioner förekommer här.  

4.1 Intervjuer  

4.1.1 Utbildning  

Samtliga hotell som intervjuats har liknande strategier för att motverka sexhandel. Utbildning 
i olika former är det mest framstående tillvägagångssättet för att göra detta, framförallt då till 
personal för att höja medvetandenivån om problematiken. Det handlar om att de ska lära sig 
att känna igen vissa situationer samt hur de ska agera om de ser något misstänksamt.  

Tammert Seidefors (intervju, 11 april 2017), utvecklingsledare för prostitution och 
människohandel på Länsstyrelsen, berättar att de sedan 2009 har ett nationellt grunduppdrag 
att samordna arbetet mot prostitution och människohandel och då primärt med aktörer som 
Migrationsverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten. Efter att Regeringen 2014 tagit 
fram en handlingsplan mot sexuella övergrepp, människohandel och exploatering av barn fick 
Länsstyrelsen i uppdrag att utöka samarbetet med taxi-, hotell- och restaurangbranschen. En 
följd av detta var att en utbildningsfilm skapades för hotellpersonal. Dock ändrades 
inriktningen från människohandel med barn till människohandel generellt. Filmen tog 
Länsstyrelsen fram i samarbete med Polisens prostitutionsgrupp, Scandic Hotels, Ecpat och 
Taxi Stockholm.  

Josef Hörnqvist Polis Polismyndigheten Uppsala

Petra Tammert Seidefors Utvecklingsledare mot 
prostitution och 
människohandel

Länsstyrelsen

Tommy Nederman Hållbarhetschef Scandic Hotels

Annelie Bergsten Hotel Manager Hotel Kung Carl

Carina Högberg Ägare/Grundare Hotel Flora

Erica Åberg Hotelldirektör Scandic Klara

Malin Roux Johansson Grundare/Verksamhetschef RealStars

Anonym Hotellreceptionist Elite Hotel 
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Scandic Hotels har dels medverkat i framställningen av utbildningsfilmen till hotellpersonal 
men även framtagit ett internt utbildningsmaterial som gäller för hela Scandic. Detta togs 
fram i samverkan med organisationen RealStars. Utbildningsfilmen och övrigt 
utbildningsmaterial i form av frågor kring problematiken och grupparbeten är något som 
personalen inte bara genomför en gång utan på årlig basis precis som brandutbildningar. 
Åberg, Hotelldirektör på Scandic Klara betonar vikten av utbildning vid misstanke om brott 
och hur det som strategi tillämpas praktiskt:  

Har man gått utbildningen så får man lära sig när var och hur man kontaktar polisen och varför. Alla som har 
gått den känner nog att den är kristallklar och funkar väldigt bra i vardagen. Kontakta Polisen innebär ju inte att 
polisen kommer hit med blåljus och fullt pådrag utan man ringer och berättar sin magkänsla, det är ju inte upp 
till oss att berätta vad som har hänt eller lägga ihop ett och ett utan det är polisen jättetydliga med att det är inte 

ert jobb. (Åberg, 19 april 2017)  

År 2014 startade även Hotel Kung Carl ett samarbete med RealStars. Bergsten, Hotellchefen 
på hotellet  (intervju, 19 april 2017) menar att det är relativt svårt att som hotell motverka 
sexhandel men att man hela tiden ska vara uppmärksam och utbilda personalen regelbundet. 
Genom utbildning ska personalen, främst receptions- och städpersonal, lättare kunna fånga 
upp varningssignaler och se specifika tecken. Viktigt vid sidan om utbildningen är också att 
som hotell prata om problematiken menar Bergsten. 

Hotel Flora i Göteborg kallar sig för ett Fair Sex-hotell i samarbete med RealStars och 
benämner utbildning som en viktig faktor vid sidan om ett tydligt ställningstagande mot 
prostitution. I utbildningen för personalen ingår verktyg såsom checklistor för att veta hur de 
ska agera vid misstanke om prostitution. Högberg, grundare/ägare av Hotel Flora berättar i en 
mailintervju den 30 mars 2017 att när de utbildar sin personal talar de ofta om magkänslan. 
Det kan handla om ett omaka par sett till ålder, hur känslan upplevs mellan dem och om de 
verkar känna varandra eller inte. Högberg menar att man som personal ofta känner av om det 
är ett misstänkt fall om prostitution och därför tar Hotel Flora ofta upp magkänslan på sin 
utbildning. 

Hotellreceptionisten på Elite Hotel (intervju 12 april 2017) har inte gått någon utbildning men 
är medveten om problematiken och efterfrågar tydligare instruktioner från ledningen: 

Nej eller det finns nog ingen bok som man ska läsa, det kanske det gör men jag har bara fått lära mig av min 
chef som har sagt löst muntligt hur jag ska agera och det kan jag tycka att man borde fått läsa nåt om hur man 
ska agera och göra mer ordentligt som finns nedskrivet. Och sen ligger mitt hotell ganska centralt i Stockholm 

så det blir ju att det kommer in ganska mycket skummisar.  
(Anonym hotellreceptionist, 12 april 2017)  

Hon är medveten om att problemet förekommer men har svårt att urskilja när ett ingripande 
krävs på grund av svårigheterna att avläsa kunderna. Dessutom blir det, i och med att hon 
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jobbar ensam i receptionen och endast har sitt eget omdöme att lita på, desto svårare. Hon 
förklarar vidare: 

I och med att jag ofta jobbar själv så har jag ett ganska stort ansvar och däri ligger problemet, vem ska man ta in 
och vem ska man inte ta in (…) Det är hemskt å säga men ibland så måste jag gå på mina fördomar å det känns 
som att man ibland har diskriminerat nån på köpet liksom, men man säger det inte rakt ut om misstankarna utan 
man säger att det tyvärr är fullbokat ikväll. Så här är det idag på hotell, speciellt i Stockholm så har 99% bokat i 
förväg, just det hotellet jag jobbar på är väldigt busy liksom, mycket affärsresenärer blandat med vanliga turister 
å det är nästan alltid fullbokat så att om man ska komma in och bara hej och få ett rum, det är sällan som vi har 

plats för det och för det andra så får jag inte ta in såna. (Anonym hotellreceptionist, 12 april 2017) 

När Polisen i Uppsala började arbeta mer med de här frågorna under 2014 var utbildning ett 
betydande inslag för att främja arbetet mot sexhandel lokalt och i hotellbranschen. Hörnqvist 
berättar (intervju 10 april 2017) att två medarbetare från Polisen i Uppsala fick åka till 
Stockholm och träffa prostitutionsgruppen för en utbytesdag och se hur de jobbar på heltid 
med dessa frågor. Samma koncept applicerades i Uppsala med viss redigering för att fungera 
eftersom de än så länge inte arbetar på heltid med dessa frågor. Konceptet har varit 
framgångsrikt i Uppsala och informationen från prostitutionsgruppen var en betydande faktor. 
Hörnqvist förklarar vidare att de i Uppsala inte har något färdigt material utan åker bara ut 
och pratar med de olika hotellen i staden. Väl på plats kan de informera, ge sina visitkort och 
direkta telefonnummer för att förenkla kontakten.  

4.1.2 Image och kundlojalitet 

För stora hotellkedjor som Scandic Hotels finns en större förväntan från samhället om ett 
socialt ansvarstagande än för privatägda mindre hotell. Åberg tror att många gäster tar för 
givet att Scandic jobbar med sådana frågor eftersom de är en så pass stor aktör. De tycker att 
det är självklart att Scandic ska jobba med det. Hon menar att om hade varit tvärtom, att de 
inte hade jobbat med frågan om sexhandel, så hade de haft väldigt många arga gäster. Det är 
likadant som med miljöarbetet, att folk tar det för givet att stora företag arbetar med olika 
miljöfrågor. Åberg jämför miljöarbetet med arbetet mot sexhandel och förklarar att 
anledningen till att de inte går ut med detta synligt är just för att det räknas som självklart för 
Scandic att jobba med dessa frågor. Hon menar att de gäster som tycker att en viss fråga är 
viktig vill förmodligen veta detta innan de bokar och att det finns information om det på 
Scandics hemsida. Sexhandel är inte ett jättestort problem på just Scandic Klara och Åberg 
tror att Scandic inte är förstahandsvalet om man vill glida lite under radarn. 

Hotel Flora har fått stort beröm och positiv feedback från sina gäster för sitt arbete mot 
sexhandel. De är väldigt tydliga med informationen om att de är ett Fair Sex-hotell och aktivt 
jobbar mot sexhandel. Både i receptionen och på rummen förmedlas information om arbetet. 
Även nyckelkorten är märkta med texten THIS IS A FAIR SEX HOTEL. Högberg berättar om 
succén sedan arbetet mot sexhandel inleddes 2014: 

Vi är övertygade om att vi inte längre har problem med sexköpare tack vare att vi så tydligt kommunicerar var vi 
står när det gäller brott mot sexlagen. Vi ser aldrig genom fingrarna utan anmäler eller tipsar polisen vid minsta 
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misstanke. Det har resulterat i att vi inte är ett alternativ om man har för avsikt att handla med eller köpa 
sexuella tjänster. Jag deltog i ett seminarium för en tid sedan där traffickingpolisen berättade om vilket problem 

detta är på hotellen runt om i staden, stora som små, dyra som billiga, men att Flora var ett undantag.  
(Högberg, 30 mars 2017)  

Det går inte att undgå det faktum att Hotel Flora är ett så kallat Fair Sex-hotell och att 
satsningen gett resultat. Till skillnad från Scandic jobbar Hotel Flora mer synligt med sitt 
budskap och samarbetet med organisationen RealStars. Anledningen till att Scandic inte kan 
gå ut med arbetet offentligt på samma sätt har att göra med att de har så många olika 
samarbeten. Åberg förklarar att om de lyfter fram det ena framför det andra framstår det som 
viktigare vilket blir missvisande. Det hade också blivit för mycket information att ha i 
receptionen eller på rummen om alla samarbeten skulle inkluderas. Därför väljer Scandic att 
endast ha informationen på deras hemsida och internt inom företaget. 
  
Nederman, hållbarhetschef på Scandic, tror att gäster på lång sikt inte vill bo på ett hotell som 
inte tar ansvar i frågan om sexhandel (telefon, 21 april 2017). Han menar att det på så vis är 
bra för deras affär att aktivt arbeta med denna fråga. Däremot tror han inte att just sexhandel 
är en särskilt stor fråga för gästerna i allmänhet idag. De som främst visat uppskattning och är 
imponerade av arbetet hittills är till exempel Polisen och Länsstyrelsen. Även personalens 
inställning till arbetet har visat sig positiv. Tommy förklarar att personalen är stolta över att 
jobba i en organisation som lyfter frågan vilket gör att det i slutändan handlar om värderingar.   

4.1.3 CSR i praktiken 

Enligt Nederman är social hållbarhet en kombination av hälsa och välmående, både för deras 
gäster och medarbetare men även för samhället i övrigt. Det handlar om inkluderingsfrågor 
och mångfald. Arbetet mot prostitution och trafficking kommer därmed in under hälsa och 
välmående som är en viktig fråga inom social hållbarhet. Ledningen på Scandic har 
tydliggjort att företaget ska motverka prostitution på hotellen och aldrig kommer att acceptera 
detta vilket står tydligt i Scandics Code of Conduct. Det innebär att det inte finns någon 
person på Scandic som kan säga att de inte vill jobba med dessa frågor, det är inget fritt val 
eftersom ledningen har satt tydliga riktlinjer för verksamheten. De har till exempel ett 
program som heter Scandic i samhället. I det ingår att varje hotell ska anordna och 
genomföra minst tre aktiviteter per år. Nederman menar att Scandic som organisation har ett 
ansvar i dessa frågor då det är ett samhällsproblem som sker bland annat i deras egna lokaler. 

Bergsten förklarar att de på Hotel Kung Carl har ett socialt ansvar gentemot samhället att 
försöka motverka sexhandel men att det är en svår balansgång då gästen är privat på rummet. 
Personalen kan aldrig gå in i ett rum om det inte påverkar andra gäster på hotellet eller dess 
verksamhet negativt. Vid misstanke om brott kontaktas polisen.  

Åberg på Scandic Klara menar att prostitution förekommer på hotell och tydliggör att det är 
ett stort samhällsproblem. Vidare märker hon av att deras arbete mot prostitution inom deras 
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lokaler har givit resultat då de fått information från både RealStars, Talita och Polisen att man 
väljer bort Scandic eftersom de i så hög grad arbetar med frågan. Åberg poängterar att det är 
viktigt att vara tydlig i debatten om vad man tycker och vart man står i frågan. Hon berör 
även att det har blivit ett ökat tryck utifrån om detta samhällsproblem och ett ökat intresse i 
frågan. Hon syftar då särskilt till en radiointervju hon nyligen medverkat i som handlade just 
om sexhandel i hotellbranschen. 

Även Hotel Flora håller med om att deras hotell har ett socialt ansvar i att försöka motverka 
sexhandel och berättar att de fått mycket positiv respons av gäster angående arbetet. De 
samarbetar med RealStars, är ett uttalat Fair Sex-hotell och Polisen i Göteborg är en viktig 
samarbetspartner. Högberg förklarar att Hotel Flora kommunicerar mycket tydligt ut vart de 
står i frågan om prostitution och brott mot sexköpslagen och anmäler eller tipsar polisen så 
fort de misstänker något. Redan vid ankomst till hotellet tydliggörs arbetet med CSR då det 
vid informationsdisken finns information om att hotellet är ett Fair Sex-hotell samt ytterligare 
information på rummen om vad detta innebär.  

Roux Johansson, grundare av organisation RealStars, tydliggör i en mailintervju den 25 april 
2017 betydelsen av arbetet med CSR och om initiativet "Hotels against trafficking" framväxt: 

Initiativet växte fram för att det finns ett behov av att arbeta mer strategiskt med traffickingfrågor som en del av 
CSR och hållbarhet. Hotellen måste jobba förebyggande och det räcker inte att reagera på sexhandeln vid disken 

utan även visa utåt vad hotellet står för. Det blir effektivare samhällsnytta när flera hotell samarbetar.  
(Roux Johansson, 25 april 2017)  

Utöver det sociala ansvaret handlar sexhandel också om den svenska lagstiftningen. Åberg 
tydliggör att det står i sexköpslagen att om du vet att det pågår måste du meddela polisen om 
det. Kopplerilagen som är en del av sexköpslagen innebär till exempel att du inte får hyra ut 
en lägenhet eller ett rum om du har vetskap om att sexhandel pågår. Hörnqvist från 
Uppsalapolisen berättar att om man främjar den här typen av verksamhet och samtidigt har 
vetskap om det så kan man dömas skyldig till brott för koppleri. Det kan handla om att hyra 
ut rum men också om att vara allmänt behjälplig. Samtidigt beskriver Hörnqvist om hur 
polisen i Uppsala försöker upplysa hotellen om vad brott mot sexköpslagen innebär samt 
koppleri. Det är inte bara något etiskt utan det finns också en lag som säger att man måste 
ingripa.  

4.1.4 Samverkan 

Enligt Nederman inleddes ett samarbete med Realstars då Scandic tog ett beslut om att 
engagera sig i frågan. Scandic behövde en samarbetspartner som kunde hjälpa dem framåt i 
arbetet och Realstars har hjälpt Scandic att förstå problematiken bättre. Samarbetet har också 
fungerat så att Scandic har hjälpt RealStars med sin organisation så att de ska kunna fortsätta 
genomföra sitt viktiga arbete. Nederman menar även att han inte tror att gäster i det långa 
loppet kommer välja hotell som inte tar sitt ansvar i frågan. Dels handlar det om ett 
samhällsproblem de vill ta ansvar för, dels finns det ett affärsperspektiv i det hela. Samarbetet 
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med RealStars har varit viktigt för att förstå problematiken bättre och därifrån kunna arbeta 
vidare med frågan. Scandic har även ett samarbete med föreningen Talita som arbetar mot 
trafficking och hjälper offer i prostitution. De har till exempel givit Talita stöd genom att 
bjuda på konferenslokal och lunch i samband med deras workshops. Åberg anger flertalet 
samarbetspartners och primärt är det aktörer såsom RealStars, Talita och Polisen i frågan om 
sexhandel. RealStars var till exempel med när utbildningsmaterialet togs fram vilket används 
internt på hela Scandic. Även de har haft seminarier på Scandic Klara. 

Hörnqvist från Uppsalapolisen betonar hotellbranschens betydelse i arbetet mot sexhandel. 
Det har bland annat handlat om att polisen vid behov lånat hotellrum eller fått tillgång till 
nycklar. Han berättar också att om mer tid för detta arbete fanns skulle det finnas en större 
möjlighet att samarbeta ännu mer med olika aktörer, som exempelvis taxinäringen. Än så 
länge jobbar de bara halvtid med denna fråga. Samtidigt har Uppsalapolisen en bra 
uppklarningsprocent och som verkligheten ser ut just nu har de tillräckligt med att försöka 
samarbeta med samtliga hotell, få dem lättillgängliga och att agera omedelbart vid misstanke 
om brott. De flesta hotellen i Uppsala är samarbetsvilliga och bra på detta. Hörnqvist 
tydliggör vikten av att en aktör som hotellbranschen bör agera vid misstanke och att man inte 
behöver vara helt säker på att det stämmer för att kontakta polisen: 

Vi säger ring oss hellre och meddela oss om ni får en misstanke, det gör ingenting. Vi kan komma dit och kolla, 
är det ingenting så är det ingenting, det är ingen fara alltså (…) Hellre att vi åker ut och kollar än inte alls.  

(Hörnqvist, 10 april 2017)  

Under intervjun med Hörnqvist nämns vandrarhemmen flitigt och han menar att det enligt 
hans uppfattning är ett större problem på vandrarhem än hotell just på grund av deras mindre 
storlek och lättare tillgänglighet. Ett hotell är mer publikt med personal dygnet runt medan ett 
vandrarhem är mer undangömt och inte alltid har en reception. Många hotell kräver också 
nyckel för att komma in i hissen vilket gör att det är lättare att ta sig in på ett vandrarhem där 
det enda som oftast krävs för att komma in är en kod.  

Tammert Seidefors förklarar att Länsstyrelsen har ett grunduppdrag som de fick 2009 att 
nationellt samordna arbetet mot människohandel samt prostitution tillsammans med flertalet 
aktörer. Betydelsefulla aktörer i detta samarbete är bland annat Migrationsverket, 
Åklagarmyndigheten samt Socialtjänsten. Sedan tidigare har Länsstyrelsen ett samarbete med 
Polisen och då primärt med prostitutionsgruppen i Stockholm. De har förflyttat sig en hel del 
genom åren och utbildat personal inom hotell men Tammert Seidefors förklarar att efter en 
lång tid med detta arbete väcktes en tanke om en webbutbildning som hotellen och dess 
personal bör kunna titta på. Länsstyrelsen diskuterade med Socialdepartementet och även 
med Scandic Hotels vilket sedan ledde till en utbildningsfilm som personal kunde se på 
webben. Länsstyrelsen har även ett samarbete med Visita och när filmen lanserades hade 
Visita den i sitt nyhetsbrev. Länsstyrelsen som aktör försöker sprida filmen genom sina 
kanaler och de misstänker att den behöver spridas ytterligare, även inom Polisen. 
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Hon menar att hotellbranschen har en stor betydelse i den mening att det är de som ska se och 
kan uppmärksamma om det pågår något misstänkt. Ibland kontaktar hotellen Länsstyrelsen 
på deras stödtelefon men då brukar Länsstyrelsen primärt hänvisa till prostitutionsgruppen i 
Stockholm. 

4.2 Enkätresultat 

Enkäten besvarades under ett dygn mellan den 27-28 april 2017. Av 60 besvarade enkäter 
fanns 32 män och 28 kvinnor. Majoriteten var mellan 21-30 år och hade bott på minst ett 
hotell i Sverige under de senaste två åren. Vi räknar dock med att samtliga bott på hotell 
någon gång under sitt liv varför inga deltagare sållats bort under analysen. 53% arbetade 
heltid eller deltid och 38 % var studenter. Resterande var antingen arbetslösa, sjukskrivna 
eller annat. I resultatet framkommer att när det gäller allmänt socialt ansvar gällande 
samhällsfrågor är det inte av stor vikt för majoriteten av gästerna. Endast 42% svarade att det 
var viktigt med socialt ansvar. 25% svarade vet inte med olika motiveringar som till exempel: 
Ska vara svinn av mat och miljövänligare som helhet om något (Nr. 57) och När jag nu får 
frågan känns det ju viktigt, men har aldrig reflekterat över det tidigare (Nr. 30). En av dem 
som svarat vet inte erkänner att vid vetskap om att hotellet arbetar med socialt ansvar skulle 
samma hotell troligen besökas igen: 

Visste sedan tidigare inte att detta var något hotell ska arbeta med. Om ett hotell gör det eller inte skulle nog inte 
påverka mig att välja det eller inte. Däremot om jag får information om att dom arbetar med detta skulle det 

motivera mig till att välja samma kedja vid nästa tillfälle.  
(Nr. 47) 

 
Två deltagare nämner att det finns en större förväntan på större hotellkedjor till skillnad från 
mindre privatägda hotell:

Om det är ett enskilt litet hotell så kanske man inte kan förvänta sig något större samhälls engagemang utöver 
"vanligt socialt ansvar". Däremot kanske man kan förvänta sig mer ifrån de stora etablerade kedjorna.  

(Nr. 21) 

Ett företag kan marknadsekonomiskt både gynnas och missgynnas av samhällsengagemang. När det gäller 
samhällsetiska frågor som är centrala för den typ av bransch som hotellverksamhet tillhör känns det dock både 

relevant och nästintill obligerat, i varje fall för ett större företag - att på något sätt engagera sig.  
(Nr. 24) 

Däremot har hotellets image/rykte stor betydelse för de flesta deltagarnas val av hotellboende 
då drygt 68% svarade ja på denna fråga. Gäster vill inte bo på ett hotell som har ett dåligt 
rykte. Andra faktorer som spelar in är bra service, prisvärd standard och tydligt med 
information vid bokningstillfället så att inga negativa överraskningar förekommer. Två 
personer nämnde dock att priset var viktigare än ett hotells image eller rykte. En av dem var 
en kvinna i åldern 15-20 år som jobbade heltid eller deltid (Nr. 17). Den andra var en äldre 
man som var arbetslös (Nr. 37) eller sjukskriven. En annan av deltagarna bor ofta på hotell i 
arbetet och förklarar att han inte utvärderar enskilda hotell i förhand utan håller sig till en 
eller flera hotellkedjor på grund av olika anledningar. Samma person ansåg det viktigt att 
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hotell jobbar med socialt ansvar, däribland sexhandel, och skulle agera om han upptäckte 
fenomenet under sin vistelse. Deltagarens motivering på samma fråga var följande: 

Jag bor på hotell cirka 70 nätter per år, i tjänsten. Med ett sådant resmönster utvärderar jag inte enskilda hotell i 
förväg utan håller mig till en eller flera hotellkedjor. Det i sin tur avgörs till stor del av företagsavtal, utbredning, 

prisvärdhet och välfungerande lojalitetsprogram.  
(Nr. 40)  

Säkerhet spelar också en stor roll i människors val av boende. Flertalet deltagare nämner i 
enkäten att de vill kunna känna sig trygga på hotellet, bo bra och veta att det inte finns någon 
risk för att de stödjer något mot sin vilja utan kännedom om detta. Det ska vara tydligt vad 
det är för slags hotell, vad de står för och hur standarden är. Exempel på motiveringar till 
varför säkerhet är viktigt lyder: Det är viktigt att känna sig trygg (Nr.34), självklart vill man 
att de ska ta socialt ansvar, att man kan känna sig trygg i boendet (…) vill inte bo där man 
vet att det är otryggt och dåligt rykte (Nr.59). När man bor på hotell vill jag med säkerhet bo 
bra (Nr 33).  

70% av deltagarna motsvarande 42 stycken var medvetna om det faktum att sexhandel 
förekommer på hotell i Sverige och de flesta tror sig skulle påverkas mycket eller väldigt 
mycket om de upptäckte det under sin hotellvistelse. Emellertid rådde tveksamhet angående 
att ingripa eller inte i en sådan situation. Flera deltagare anser det vara svårt att veta till fullo 
om det är sexhandel som pågår. En klar majoritet på 41 deltagare motsvarande ca 68% skulle 
ingripa genom att kontakta personalen eller polisen om de var säkra på att det rörde sig om 
just sexhandel. Det råder inga tveksamheter bland deltagarna att sexhandel är ett brott och 
kränkande för det mänskliga värdet som de inte vill uppmuntra och inte borde finnas, vare sig 
på hotell eller någon annanstans. Exempel på uttryck för att beskriva problemet med 
sexhandel var: det är ett brott, det ska inte förekomma, aldrig accepterat, olaglig verksamhet, 
kränkande mot människans värde, olagligt. 52 deltagare motsvarande ca 87% tycker att 
hotellbranschen aktivt borde arbeta för att motverka sexhandel, alltså en klar majoritet. 
Resterande åtta svarade nej, vet inte eller kanske. Av de fyra personer som svarade nej var 
samtliga män i olika åldrar varav två studenter och två som arbetar heltid eller deltid.  

4.3 Resultat av dokumentstudier   

På Hotel Floras hemsida finns information om samarbetet med RealStars. Däremot finns det 
inte på första sidan utan kräver ett klick på ett erbjudande som kallas Boka direkt hos oss. Där 
finns flera alternativ att spendera 150 kronor någonstans på hotellet. Ett av alternativen 
innebär att skänka pengarna till RealStars. Nedan på samma sida finns ytterligare information 
om organisationen och deras samarbete med hotellet. Hotel Flora har också en blogg som 
uppdateras regelbundet. Där finns två äldre inlägg om ställningstagandet This is a Fair Sex-
hotel, dock utan datum så det är något oklart när inläggen publicerats och det krävs en del 
klick  tillbaka för att hitta dem. En del av texten lyder:  
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Att vara ett ”Fair Sex Hotel” innebär att vi utbildar vår personal i hur man ska agera i situationer vid misstänkt 
trafficking och prostitution. Vi visar tydligt i vår kommunikation ut till våra gäster och samarbetspartners att vi 
inte ser mellan fingrarna om brott mot sexköpslagen skulle förekomma på vårt hotell. Vi hoppas att fler hotell 
och organisationer inom turism- och resenäringen tar ansvar och följer upp situationer där man misstänker att 

barn, kvinnor och män är utsatta för detta brott!  
(www.hotelflora.se, u.å.) 

Scandic Klara har en flik som heter Våra samarbetspartner längst ner på första sidan. Vidare 
går att klicka på Hållbara samarbeten där en lång lista av företag står med, däribland 
RealStars med en kort beskrivning om samarbetet. Hotel Kung Carl har ett liknande 
tillvägagångssätt då man med några klick enkelt kan leta sig fram till önskad information 
med en direktlänk till RealStars hemsida.  

I Polisens lägesrapport för människohandel för sexuella och andra ändamål från 2016 kan en 
hel del information om deras arbete utläsas. Prostitutionsgruppen i Stockholm består av fyra 
poliser och en socialsekreterare som arbetar på heltid mot sexhandel av olika slag. De 
besöker hotell regelbundet för att informera om sitt arbete och flera andra städer har anslutit 
sig till arbetet. Prostitutionsgruppen har en hotline dit hotellen i Stockholmsområdet kan 
ringa om de misstänker fall av sexhandel. De var också med och skapade filmen i samarbete 
med Länsstyrelsen, Ecpat och Scandic Hotels på grund av efterfrågan från hotellpersonal som 
används i utbildningssyfte. Arbetet har pågått sedan 2009 och polisen ser en tendens till att 
sexhandeln numera minskar på hotellen för att istället bedrivas i lägenheter eller andra lokaler 
inomhus. De tror att detta beror på den ökade kunskapen hos hotellpersonal och samarbetet 
mellan polisen och hotellbranschen. Det var däremot inte förrän 2015 som efterfrågan på 
utbildning från hotellpersonal i övriga Sverige ökade. En önskan om utbildning och operativt 
stöd för att kunna identifiera och beivra sexhandel framfördes.  

År 2008 gjordes en kartläggning av prostitution på hotell i Stockholm med förslag till 
arbetsmetoder kring kartläggning, uppsökande arbete och kunskapsspridning (Nagata & 
Turesson). Polisen gjorde en kartläggning på ett av de största hotellen i Stockholm med syfte 
att få ett tydligare grepp om prostitution på hotellet. Detta för att sedan kunna arbeta 
uppsökande på fler hotell i Stockholm. Denna metod visade sig vara för resurskrävande och 
inte särskilt effektiv eller givande. En av de slutsatser som kunde dras i rapporten var att öka 
kunskapen hos hotellpersonalen genom ett utbildningspaket som ska bestå av två delar. En 
del för personalen som innehåller grundläggande kunskaper om prostitution och hur polisen 
kan vara dem behjälpliga. Den andra delen riktar sig till ledningen och ämnar ge verktyg till 
att skapa en egen policy kring att motverka prostitution. Viktigt att veta här är att de med ett 
fokus på sexköparna kan hänvisa till svensk lagstiftning för att undgå den moraliska frågan. 
Hotellet i fråga ville inte gå ut med arbetet offentligt men polisen ansåg att ett samarbete med 
fler hotell, barer och restauranger skulle vara rätt väg att gå med tanke på good will-aspekten. 
De menar att det säkerligen skulle vara många gäster som skulle uppskatta att spendera sina 
pengar i en verksamhet som officiellt är emot prostitution (ibid).  
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4.4 Sammanfattning 

För att motverka och förebygga sexhandel använder hotellbranschen sig till stor del av 
utbildning. Detta för att utrusta personalen med information om problematiken samt ge 
verktyg i form av exempelvis checklistor. En utbildningsfilm har utformats i samarbete med 
Länsstyrelsen, Polisens prostitutionsgrupp, Scandic Hotels, Taxi Stockholm och Ecpat för att 
bidra till hotellpersonalens kunskaper om möjliga scenarion och vägledning gällande 
agerande vid misstänksamma situationer. Samarbetet mellan dessa olika aktörer är väsentligt 
för att kunna motverka problemet på bästa sätt, inte minst mellan hotellen och Polisen.  

Det faktum att hotellbranschen tar sitt sociala ansvar genom att motverka och förebygga 
sexhandel har tydliga effekter på både hotellpersonal såväl som för hotellgäster. Den 
insamlade datan från enkäten visar att arbetet har en positiv effekt på hotellets image och att 
de flesta anser att hotellbranschen bör arbeta med detta eftersom det både strider mot lag och 
mänskliga rättigheter. Polisen anser att sexhandeln i Sverige har minskat på hotell med 
förmodan att detta delvis beror på en ökad kunskap bland hotellpersonal och samarbetet 
mellan polisen och hotellbranschen.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras empirin genom att kopplas till teoriramverket i kapitel 3. En 
djupare förståelse av den insamlade datan redogörs med hjälp av egna reflektioner och 
analyser.   

5.1 Utmaningar 

Sexhandel inom hotellbranschen är ett fenomen som behöver hanteras på något sätt dels då 
det finns en risk att det för med sig ytterligare kriminalitet, dels för trygga den sociala miljön 
inom hotellets väggar både för personal och gäster. Gästerna ska uppleva positiva saker med 
sin vistelse vilket leder till att turistnäringen på destinationen gynnas. Samtidigt menar 
Annelie Bergsten att det är relativt svårt att motverka sexhandel då gästen är privat på 
rummet, hon anger betydelsen av att utbilda personal och att alltid vara uppmärksam. Genom 
utbildning ska personalen lättare kunna lägga märke till olika typer av varningssignaler och 
se tecken som kan tyda på misstänkt prostitution i sina egna lokaler. Gill et al. (2002) 
bekräftar svårigheten för hotell att balansera olika intressen inom hotellets lokaler. Hotellet 
ska respektera gästernas privatliv samt vara familjärt och välkomnande så att gästerna känner 
sig som hemma. Samtidigt behöver hotellet använda sig av särskilda strategier för att hålla 
borta kriminalitet som till exempel prostitution. Samma författare hänvisar också till studien 
genomförd i London där resultatet visade på att de flesta tyckte att man endast skulle agera på 
brott som prostitution om verksamheten gjorde inverkan på hotellets allmänna utrymmen och 
att det som sker i det privat rummet är mer acceptabelt. Anneli poängterar även att de som 
hotell aldrig kan gå in i ett rum då gästen är privat på rummet. Undantag finns dock om ett 
rum påverkar andra gäster eller verksamheten negativt. Högberg på Hotel Flora påstår att 
personalen ofta går på magkänslan vid misstanke om att sexhandel pågår. Detta är också en 
svårighet och utmaning för personalen, att kunna lita på sin magkänsla och veta när de ska 
kontakta polisen och inte. Därför är vikten av utbildning stor för att personalen ska känna sig 
trygg i sin roll och därmed ge bättre service till gästerna.  

5.2 Utbildning 

Samtliga undersökta hotell använder utbildning av personalen på olika sätt precis som Jones 
et al (2014) poängterar vikten av. Hotel Flora använder utbildning vid sidan om ett tydligt 
och offentligt ställningstagande. I utbildningen ingår verktyg att använda såsom till exempel 
checklistor som ska hjälpa personalen i hur de ska agera om de får en misstanke. Som 
tidigare nämnt är det primära syftet att agera i de allmänna utrymmena för att inte störa 
gästens rätt till integritet. För att kunna agera utan att störa gästen privata sfär och rätt till 
integritet så krävs utbildad personal. Erica tydliggör även att utbildningen som Scandic varit 
med och tagit fram som gäller för hela Scandic och hålls varje år är betydelsefull. Detta 
eftersom utbildningen är en strategi som bland annat visar på hur man ska agera praktiskt vid 
misstanke om brott.  
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Hotellreceptionisten på Elite Hotel beskriver dock en avsaknad av information angående 
strategier i hur man ska agera för att motverka sexhandel och hade gärna önskat mer 
ordentligt nedskrivet i motsats till löst muntlig information från chefen. Principen hon går 
efter är att agera misstänksamt mot de som kommer in spontant och vill boka ett rum samma 
kväll. Oftast får de svaret att det är fullbokat trots att så kanske inte är fallet. Däremot är just 
detta hotell ofta fullbokat eftersom 99% bokar i förväg vilket gör att de som inte bokat 
tillskrivs en viss misstänksamhet redan från början. Jones et al (2014) menar att utbildning av 
agerande i olika nödsituationer för personalen bringar stabilitet och lojalitet hos 
personalstyrkan samt får dem att känna sig styrkta i en inspirerande arbetsmiljö. Detta är 
uppenbarligen bristfälligt på Elite Hotel vilket leder till att personalen istället känner sig 
osäker och svag i situationer där fall av sexhandel kan vara aktuellt. Däremot påstår 
Nederman att personalen på Scandic Hotels är stolt över att jobba i en organisation som lyfter 
frågan om sexhandel och satsar på regelbunden utbildning.  

5.3 Gästpåverkan 

Sexhandel är en väsentlig fråga för gästerna och majoriteten av deltagarna skulle ingripa på 
något sätt om de upptäckte det under sin vistelse. De flesta var medvetna om att detta var ett 
problem på hotell i Sverige och anser att de skulle ingripa på något sätt om problemet 
uppstod. Detta visar att sexhandel är något som påverkar hotellgäster och som personalen 
borde arbeta emot så att gästerna kan få en så tillfredsställande vistelse som möjligt vilket 
leder till en positiv image för företaget.  

Liksom i Leong Chongs (2014) och Cebekhulus (2016) studier är säkerhet även i detta fall en 
framstående viktig faktor för hotellgäster. Enkäten visar att gästerna med säkerhet vill veta att 
de kommer att bo bra, känna sig trygga och inte stöta på oväntade överraskningar. Flera av 
enkätdeltagarna nämner säkerhetsaspekten och att de större kedjorna i synnerhet förväntas 
jobba med socialt ansvar på olika sätt, precis som Åberg också förklarade i intervjun. Scandic 
har en förväntan från sina gäster att de ska jobba med sådana frågor och skulle de inte göra 
det finns en risk att det leder till en negativ påverkan på företagets image. Gästerna vill också 
ha tydlig information vid bokningstillfället vilket även Åberg nämner; att de som vill veta 
mer om det sociala ansvarstagandet kan göra det via hemsidan. Samtliga undersökta hotell 
har enligt dokumentstudierna information om samarbetet med RealStars på sina hemsidor, 
även om det kräver en lite extra ansträngning för att hitta.  

5.4 Image och kundlojalitet 

Ett hotells image påverkas enligt Mattera & Melgarejo Moreno (2012) mestadels av den 
känslomässiga komponenten som bland annat inkluderar etik och sociala insatser. Genom att 
tilltala gästernas känslor och attityder kan en bättre varumärkesbild uppnås samt värde och 
kvalitet kommuniceras. Kandampully och Hu (2007) nämner känslomässig image hos ett 
företag vilken handlar om psykologiska dimensioner såsom känslor och attityder gentemot en 
organisation. Den andra typen av image är funktionell och genom en interaktion mellan dessa 
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två skapas en image gentemot företaget. I enkäten kan vi utläsa att deltagarna generellt håller 
med om att arbetet mot sexhandel är positivt och något som hotellbranschen bör arbeta med. 
Ett flertal nämner den etiska och känslomässiga aspekten om att sexhandel är kränkande mot 
det mänskliga värdet, olagligt och inte borde finnas varken på hotell eller någon annanstans. 
Även Martinez et. al. (2013) menar att varumärkesbilden blir bättre med en identitet kopplad 
till emotionella och sociala aspekter såsom etik och sociala insatser.  

Att arbeta med socialt ansvar påverkar ett företags image enligt Mattera & Melgarejo Moreno 
(2012). Av de enkätdeltagare som tyckte att socialt ansvar var viktigt nämndes att vid vetskap 
om att hotellet arbetade aktivt med socialt ansvar skulle samma hotell väljas även nästa gång. 
Kandampully och Hus (2007) modell visar att genom servicekvalitet och kundnöjdhet skapas 
en image som i sin tur leder till lojalitet. I detta fall skulle man kunna lägga till att även ett 
socialt ansvarstagande kan leda till lojalitet hos hotellgäster. Den enkätdeltagaren som bodde 
på hotell ca 70 nätter per år valde hotell dels på grund av lojalitetsprogram och utbredning 
vilket visar på att större kedjor såsom till exempel Scandic borde vara att föredra för 
affärsgäster då de tydligare kan veta vad som väntar dem. På grund av den förväntan som 
finns på större kedjor överlag, gällande till exempel socialt ansvar, byggs därmed ett 
förtroende och en lojalitet gentemot företaget.  

Precis som Cebekhulu (2016) nämner är ett hotell beroende av sitt rykte, och ryktet beroende 
av säkerheten vilket vid en positiv upplevelse hos gästen leder till lojalitet. Enkäten visar att 
ingen vill bo på ett hotell som har ett dåligt rykte eller stödja något som går emot deras 
värderingar vare sig det gäller service, standard eller socialt ansvar. Ryktet spelar en stor roll i 
hotellgästers val av boende och bygger på företagets åtaganden, värderingar, riktlinjer, och 
riskhantering enligt Maitland (2003). Därför är det viktigt att företaget dels inspirerar sin 
personal till att stötta vissa värderingar, dels värnar om sina kundrelationer.  

5.5 Enkätanalys 

Det går att se vissa tendenser av mönster utifrån typ av deltagare och svarsresultat. Till 
exempel var de som uttryckligen nämnde priset som en viktigare faktor än socialt ansvar 
antingen under 20 år eller arbetslös/sjukskriven. I båda fallen existerar troligtvis ett mindre 
ekonomisk kapital vilket också naturligt påverkar valet av boende till att priset är det mest 
väsentliga. De fyra deltagare som svarade nej på frågan om de anser att hotellbranschen 
aktivt borde arbeta för att motverka sexhandel var samtliga män, två studenter och två 
heltids-/deltidsanställda. Tre av dem skulle inte påverkas alls om sexhandel förekom under 
deras vistelse och skulle heller inte ingripa på något sätt i en sådan situation. Det som kan 
utläsas här är att de inte anser att det är hotellets uppgift utan att andra frågor såsom 
exempelvis miljöfrågor är viktigare. Intressant att notera är också att samtliga är män, alltså 
det könet som oftast köper sex av det andra könet. Någon ytterligare analys kring detta är inte 
nödvändigt i denna studie men vi kan klargöra att det förmodligen hade varit mer 
uppseendeväckande om en kvinna hade svarat nej på samma fråga. Den fjärde personen 
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skulle påverkas väldigt mycket och även polisanmäla men anser inte heller att det egentligen 
är hotellets uppgift att hantera. Dessa är dock undantag eftersom 52 personer av 60 svarade ja 
på samma fråga. Nederman tror inte att just sexhandel är en stor fråga bland deras gäster i 
dagsläget. Däremot kan en högre medvetenhet leda till ett ökat intresse med tanke på att 
ämnet fortfarande är relativt färskt inom besöksnäringen och mer specifikt hotellbranschen.  

Det går inte att utläsa i enkäten vilka slags hotell deltagarna bott på, om det gäller stora 
hotellkedjor eller mindre privatägda hotell. Eftersom arbetet ser annorlunda ut beroende på 
storlek påverkar också denna faktor resultatet. Gäster på till exempel Hotel Flora i Göteborg 
hade troligen haft en starkare motivering till valet av hotell och om hotellets tydliga ställning 
som ett Fair Sex-hotell hade varit en influerande faktor. Nagata & Turessons (2008) 
kartläggning av prostitution i Stockholm nämner att polisen uppmuntrar till ett offentligt 
ställningstagande och ökat samarbete mellan olika aktörer vilket i Hotel Floras fall visat sig 
vara mycket framgångsrikt.  

5.6 Effekter av CSR  

Carroll (1979) delade in sin pyramid i de fyra olika ansvarsområdena ekonomiskt, lagligt, 
etiskt samt filantropiskt. Åberg på Scandic Klara berättar att om de inte hade arbetat mot 
sexhandel så hade de haft väldigt många arga gäster. Det är inte förenligt med det ekonomiska 
ansvaret, att företaget i sig behöver vara lönsamt för att kunna överleva på marknaden över 
tid. Vid sidan om ett socialt ansvarstagande finns det en ekonomisk aspekt som inte går att 
bortse ifrån. Nederman tror att gäster på lång sikt inte vill bo på ett hotell som inte tar ansvar 
i frågan om sexhandel. Han menar att det på så vis är bra för deras affär att aktivt arbeta med 
denna fråga. Vid sidan om ett socialt ansvarstagande finns alltså ett affärsperspektiv. Gäster 
som inte vill bo på ett hotell riskerar det ekonomiska ansvaret om lönsamhet på lång sikt. 

Att arbeta med socialt ansvar är av stor betydelse för att motverka sexhandel men lagen finns 
också där som en grundläggande funktion. När det kommer till det lagliga ansvaret berättar 
Högberg på Hotel Flora att de är övertygade om att de inte längre har problem med 
sexköpare, tack vare att de så tydligt kommunicerar var de står när det gäller brott mot 
sexköpslagen. Hotel Flora ser aldrig genom fingrarna utan anmäler eller tipsar polisen vid 
allra minsta misstanke. Det har resulterat i att de inte är ett alternativ om man har för avsikt 
att köpa sexuella tjänster. Åberg tydliggör att det står i lagtexten att man vid vetskap om 
pågående sexhandel har en skyldighet att meddela polisen om det. Kopplerilagen innebär till 
exempel att du inte får hyra ut en lägenhet eller ett rum om du vet om att det pågår sexhandel 
där. Hörnqvist bekräftar det Åberg tydliggjort, att man vid främjande av den här typen av 
verksamhet kan bli skyldig till koppleri. 

Hotellbranschen har också ett etiskt ansvar då sexhandel tydligt är en fråga om etik samtidigt 
som det är ett brott och ett samhällsproblem. Åberg menar att för större hotell samt kedjor 
som Scandic Hotels finns det en högre förväntan från samhället om ett socialt ansvarstagande 
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jämfört med för privatägda hotell av mindre storlek. I enlighet med Jones et al (2014) 
bekräftar Nederman att social hållbarhet är en kombination av välmående och hälsa. Detta 
gäller för deras gäster samt medarbetare men också för samhället i övrigt. Det handlar även 
om mångfald och inkluderingsfrågor. Arbetet mot sexhandel kommer in under kategorin 
hälsa och välmående. Scandics ledning har tydliggjort att de ska motverka prostitution på 
hotellen och att de aldrig kommer att acceptera det. Detta står även tydligt med i Scandics 
Code of Conduct. Nederman menar vidare att personalens inställning till arbetet har visat sig 
vara positiv. De är stolta över att jobba i en organisation som lyfter frågan på allvar vilket gör 
att det i slutändan handlar om etik och värderingar. 

Det filantropiska ansvaret handlar om välgörenhet och att som företag imponera på sina 
kunder. Större kedjor har en högre förväntan på sig att arbeta med CSR-frågor, å andra sidan 
syns tydliga positiva resultat på det privatägda hotellet Hotel Flora i Göteborg i och med den 
offentliga Fair Sex-stämpeln. Hotellet har fått mycket beröm och positiv feedback från sina 
gäster för sitt arbete mot sexhandel. De är även väldigt tydliga med informationen kring att 
de är ett så kallat Fair Sex-hotell och att de aktivt jobbar mot sexhandel. Både i receptionen 
samt på rummen förmedlas information om arbetet. Högberg deltog i ett seminarium där 
traffickingpolisen informerade om vilket problem det är på hotellen runt om i staden, oavsett 
storlek eller prisklass men att Hotel Flora var ett undantag. De kommunicerar även tydligt ut 
vart de står i frågan om prostitution och brott mot sexköpslagen. Roux Johansson på 
RealStars påpekar också betydelsen för hotell av att arbeta förebyggande och visa tydligt utåt 
vad de står för så att de kan positionera sig på marknaden, vilket Hotel Flora har gjort. 

Enligt enkätresultatet var det inte av stor vikt att hotellbranschen arbetade med socialt ansvar. 
Däremot ansåg en klar majoritet på 52 deltagare motsvarande ca 87% att hotellen aktivt bör 
arbeta för att motverka sexhandel i deras egna lokaler. Det finns alltså en allmän uppfattning 
att detta är ett problem som alla hotell bör hantera då det påverkar gästerna i hög grad och 
dessutom går emot svensk lag. Gäster vill kunna känna sig säkra under sin vistelse och med 
tanke på att sexhandel/prostitution enligt Cebekhulu (2016) kan medföra andra typer av 
kriminalitet kan det också hindra gästerna från att känna trygghet vilket inte gynnar 
hotellföretagen.  

5.7 Samarbete mellan aktörer   

Jones et al (2014) understryker att en koppling till det lokala samhället är viktigt. Scandic 
inledde ett samarbete med organisationen RealStars då de beslutade sig för att arbeta 
ytterligare med frågan. Detta beslut togs i bakgrund av att Scandic upplevde en strävan efter 
att förstå problematiken bättre då prostitution förekom i deras egna lokaler. Motverkan av 
detta fanns på dagordningen och samtidigt stöttade Scandic RealStars på olika sätt genom 
detta samarbete. Miočić et al. (2016) menar att många intressen finns involverade inom en 
turistdestination och det är viktigt att harmonisera dessa genom samarbete och hållbara 
principer. Behovet av samarbete existerar också för att kunna nå uppsatta mål och kräver att 
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att olika intressen samarbetar, kommunicerar och innehar en förståelse intressenterna 
emellan. Scandic valde att samarbeta med RealStars för att nå sitt mål och detta samarbete 
har även öppnat upp för fler såsom med Talita. Dessa olika aktörer kan ge och ta av varandra 
vilket bidrar till en harmonisering av olika intressen. 

Åkerman och Svedin (2012 uttrycker att det behövs fler aktörer som på olika sätt arbetar mot 
prostitution för att kunna agera respektfullt i samråd med varandra. Hörnqvist från 
Uppsalapolisen berättar hur man i arbetet mot sexhandel har samverkat med hotellbranschen 
till exempel genom att låna nycklar och erhålla rum vid behov. Detta visar att det finns en 
förståelse mellan olika intressenter inom en turistdestination och ett samarbete för att nå 
harmonisering och uppsatta mål, om än detta självklart behöver utvecklas och expanderas för 
en större effekt.  

Länsstyrelsen fick i uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel. Detta 
skulle ske genom samarbete med flera olika aktörer och ledde till utbildningsfilmen till 
hotellpersonal. Länsstyrelsen hade sedan tidigare även ett pågående samarbete med 
prostitutionsgruppen i Stockholm som verkar aktivt mot prostitution och människohandel. De 
agerar mer konkret men är också i behov av samarbete för att kunna arbeta mer effektivt och 
nå deras uppsatta mål. Till detta behövs både hotell-, taxi-, och restaurangbranschens hjälp. 
Åkerman och Svedin bekräftar att prostitutionsgruppen i samarbete med ett av de större 
hotellen i Stockholm år 2008 kartlade flertalet hotellbarer som en del av det uppsökande 
arbetet med hotell samt taxi- och restaurangbranschen vilket har vuxit under de senaste åren.  

Ett hotell berörs av flertalet olika aktörer på marknaden och enligt Jones et al (2014) är det 
viktigt med en koppling till det lokala samhället. Precis som Freeman (1983) tydliggör i sin 
stakeholder-modell finns det många intressenter till ett företag. I modellen finns kunder, 
leverantörer, lokalsamhället, anställda, ägarna och ledningen representerade. Företaget är 
hotellet och där behöver ledningen primärt se till företagets välmående. Det handlar om att 
balansera olika intressen bland aktörerna kopplade till företaget såsom i det här fallet Polisen, 
Länsstyrelsen, Taxi och RealStars. Ett företag behöver också vara en god aktör i det lokala 
samhället som det är verksamt i. Enligt Nederman valde ledningen på Scandic att aktivt 
arbeta för att motverka prostitution. De såg till företagets välmående och att arbetet med 
frågan ytterligare kunde blidka krav från olika intressenter kopplade till företaget. 
Länsstyrelsen diskuterade med Socialdepartement och Scandic angående en webbutbildning 
som ledde fram till en utbildningsfilm för hotellpersonal. Petra betonar också 
hotellbranschens betydelse då det i första läget är de som kan se vad som pågår när det gäller 
sexhandel på hotell. Samtliga intressenter till företaget är kapabla att påverka de andra när det 
gäller både för- och nackdelar. Precis som Mattera & Morena Melgarejo (2012) påstår 
handlar det om att uppnå hållbar vinst (profit) med en hänsyn till miljön (planet) tillsammans 
med olika aktörer i samhället (people).   

!  37



6. Slutsats och avslutande diskussion 
I detta kapitel redovisas och diskuteras studiens resultat. Frågeställningarna besvaras utifrån 
resultatet i kapitel 4 och 5. Egna reflektioner förekommer här dels med en diskussion, dels 
med förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsats 

•Vad använder hotellbranschen i Sverige för strategier för att motverka och förebygga 
sexhandel? 

Hotellbranschen i Sverige använder primärt utbildning som strategi för att motverka 
sexhandel som sker i deras lokaler. Det handlar om att öka medvetenheten bland de anställda 
gällande sexhandel och hur man ska agera utifrån det. Genom utbildning ska personalen 
lättare kunna känna igen varningssignaler och andra tecken som kan tyda på sexhandel och 
därmed kontakta polisen vid behov. Checklistor används som ett praktiskt hjälpmedel för att 
göra detta. RealStars har ett pågående samarbete med flera olika hotell i Sverige genom 
initiativet Hotels against trafficking där Scandic Hotels står i framkant. Tillsammans med 
Länsstyrelsen, Polisens prostitutionsgrupp, Ecpat och Taxi Stockholm var Scandic med och 
skapade en film i syfte att utbilda hotellpersonalen kring sexhandel. Filmen visar hur 
sexhandel kan gå till på hotell, vilka tecken man ska kolla efter samt hur man ska agera vid 
misstanke. Scandic utbildar sin personal årligen och får positiv respons från sin personal som 
blir trygga och stolta över att jobba i ett företag som tar detta ansvar på allvar. 
  
Hotellbranschen arbetar aktivt med olika typer av CSR/hållbarhetsfrågor. Med detta följer att 
de till exempel tar ett socialt ansvar som sträcker sig bortom det lagen kräver för att motverka 
och förebygga sexhandel i sina egna lokaler. För att kunna göra det krävs ett gott samarbete 
med olika aktörer och det lokala samhället. Scandic Hotels, Hotel Flora och Hotel Kung Carl 
samarbetar alla med RealStars och Polisen. Scandic samarbetar ytterligare med Talita, till 
exempel genom att öppna upp sina lokaler för workshops och har även tidigare samarbeten 
med Länsstyrelsen, Ecpat och Taxi Stockholm i samband med utbildningsfilmen. 
  
•Vilka effekter har arbetet gentemot sexhandel på hotellen och det lokala samhället?  

Arbetet gentemot sexhandel inom hotellbranschen har positiva effekter på hotellen 
organisationsmässigt. Det finns en förväntan hos gäster, särskilt på större hotell, att arbeta 
med socialt ansvar och då i framförallt mot sexhandel. Även säkerhetsfrågan träder fram som 
en betydande faktor i sammanhanget. Om Scandic som är en stor hotellkedja inte skulle 
arbeta med frågor om sexhandel skulle det ha en stor negativ påverkan på företaget. Gäster 
vill inte bo på hotell som inte tar detta ansvar, ej heller stödja något som går emot deras 
värderingar. 
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Parallellt med det sociala ansvarstagandet finns ett affärsperspektiv då hotellen ser arbetet 
mot sexhandel som positivt för företaget. Ledningens primära uppgift är att se till företagets 
välmående. Därmed krävs ett socialt ansvarstagande gentemot sexhandel för att bland annat 
stärka personalen och skapa en inspirerande arbetsmiljö. Genom det sociala arbetet mot 
sexhandel höjs medvetandenivån hos personalen vilket ger dem kunskap och verktyg för att 
praktiskt veta hur man ska agera vid misstanke om sexhandel i sina egna lokaler. Detta gör att 
de känner sig trygga och stolta över att jobba inom ett företag som tar ansvar i frågan och 
sexhandel. Om personalen på ett skickligt sätt kan skapa en tryggare miljö på hotellen 
kommer gästerna att trivas bättre vilket i längden gynnar hotellföretaget. 

Polisen är också en stor betydande aktör som också påverkas positivt av hotellens arbete mot 
sexhandel. Med hjälp av hotellen kan de tackla problemet på ett bättre sätt och således 
minska prostitution inom besöksnäringen vilket därmed gynnar turismen. Även 
Länsstyrelsen, RealStars och Talitas arbete mot sexhandel har stor nytta av hotellbranschens 
samarbete.  

• Hur påverkar arbetet gentemot sexhandel ett hotells image bland gäster?  

Enligt de undersöka hotellgästerna anses hotellens sociala ansvarstagande vara av positiv 
bemärkelse, dock inte en självklarhet. Däremot anses det självklart att hotellbranschen aktivt 
bör arbeta för att både motverka och förebygga just sexhandel, särskilt bland större 
hotellkedjor. Det är också viktigt för hotellgäster att känna sig säkra och väl omhändertagna 
under sin vistelse. Det råder en övergripande överenskommelse bland hotellgäster att 
sexhandel är ett brott som inte borde existera. Det är således ingenting en gäst ska behöva 
hantera i sin önskan om en privat och fridfull hotellvistelse. Om gästen får en positiv 
upplevelse av hotellet påverkar det dess image vilket i sin tur leder till lojalitet gentemot 
hotellföretaget. Detta kan innebära att om ett hotell arbetar aktivt med socialt ansvar 
gentemot sexhandel, skapar det ett positivt intryck hos gästen. Det leder i bästa fall till en 
upplevd bra service av en trygg och utbildad personal vilket i sin tur skapar en lojalitet hos 
gästen som vill återkomma till samma hotell. Även fast en del enkätdeltagare ansåg att det 
inte var hotellens uppgift att hantera sexhandel innebär inte det att det är negativt om de gör 
det. Arbetet gentemot sexhandel är inte en avgörande faktor för hotellgäster eller något som 
inte önskas, snarare ett plus i kanten och något som kan underlätta valet av boende.  

6.2 Diskussion  

Utifrån denna studie framgår att det finns en ambition och ett pågående arbete i att motverka 
sexhandel inom hotellbranschen. Detta delvis på grund av ekonomiska skäl då det på lång 
sikt finns en ekonomisk uppsida för hotellen att tag i samhällsfrågor såsom till sexhandel. 
Däremot finns även en välvilja hos hotellföretagen om ett trivsamt samhälle där hälsa och 
välmående är centralt. Det skulle vara intressant att se hur mycket den ekonomiska 
vinstmöjligheten styr arbetet med social hållbarhet och det sociala ansvarstagandet. Hur 
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mycket av dagens arbete skulle ske om det inte fanns en ekonomisk vinstmöjlighet och 
imageskapande effekter för hotellen? 

Som tidigare nämnt finns en avsaknad av forskning gällande strategier att bekämpa brott 
överlag i hotellbranschen, inte minst när det gäller sexhandel. Polisen i Stockholm började 
satsa på denna fråga i samarbete med hotellbranschen så sent som 2009 vilket tyder på att 
detta är ett relativt nytt fenomen. Det är inte allmänt känt bland Sveriges befolkning att 
sexhandel förekommer på svenska hotell men problematiken får mer och mer 
uppmärksamhet bland annat i media och är idag ett högst aktuellt ämne. På grund av ämnets 
färskhet kan inte alltför långtgående slutsatser dras av denna studie. Dessutom är den för liten 
för att kunna dra generella slutsatser. Det vi däremot kan utläsa utifrån studien är tendenser 
och en ökad förståelse i ämnet.
 
Den höga svarsfrekvensen vid delandet av enkätundersökningen på Facebook var positivt 
överraskande samt att flertalet deltagare delade länken på sin privata sida. Det var även ett 
betydande antal av deltagarna som aktivt valde att kommentera med egna ord som var högst 
frivilligt i enkätundersökningen. Dessa kommentarer bidrog till en ökad förståelse angående 
människors attityder gentemot sexhandel på hotell. Vi tolkar bland annat det stora intresset 
som att det finns ett engagemang i ämnet. 
  
Även om det finns en viss problematik för stora hotellkedjor att gå ut med vissa initiativ mer 
än andra, ser man tydligt att ett offentligt ställningstagande av att vara ett så kallat Fair Sex-
hotell ger en positiv effekt i form av att problemet med sexhandel minskar och kanske även 
en starkare lojalitet hos kunderna således kan infinna sig. Om alla hotell i hela Sverige skulle 
ta ett tydligt ställningstagande i denna fråga skulle troligtvis samarbetet mellan de olika 
aktörerna i samhället vara bättre och sexhandeln minska ännu mer inom besöksnäringen. En 
stor nyckel i detta är utbildningsfilmen. Vi skulle vilja föreslå att den i första hand skickas ut 
till samtliga poliser i Sverige som på något sätt arbetar mot sexhandel/prostitution. Därefter 
bör varenda hotell visa den för sin personal för att väcka medvetenhet genom en diskussion 
kring hur de kan motverka problemet på sitt hotell för en bättre service och en blomstrande 
besöksnäring.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

För att kunna förstå betydelsen av ett aktivt arbete mot sexhandel för både samhället och 
turismen behövs ytterligare forskning. Ett större antal respondenter samt en större kvantitativ 
enkätundersökning är att rekommendera för att kunna förstärka det framkommande resultatet 
i denna studie. Till exempel skulle någon ur Polisens prostitutionsgrupp behöva intervjuas 
vilket inte var möjligt i denna studie. Fler hotell behöver undersökas, både stora kedjor som 
mindre privatägda hotell. Det geografiska läget skulle kunna utökas till hela Sverige och de 
länder som tillämpar den svenska sexköpslagen. Därefter skulle detta kunna jämföras med 
länder som inte tillämpar den för att se om resultatet skiljer sig. Även vandrarhem kan vara 
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värda att titta på eftersom det framkommit i studien att problematiken kan vara större där. 
Tillika vore av intresse att se närmre på hotellpersonalens perspektiv som genomgått 
utbildningen för att höra deras upplevelse och påverkan av den. Huvudfokuset bör 
fortsättningsvis vara att ta reda på om ett aktivt arbete mot sexhandel påverkar företaget, 
besöksnäringen och samhället positivt vilket denna studie till viss del visar. Sexhandel är ett 
växande samhällsproblem och hotellbranschen har en stor möjlighet och ett ansvar att bidra 
till en lösning, för en mer blomstrande besöksnäring och en bättre värld. Det sociala 
ansvarstagandet gynnar såväl turismen som samhället i stort, därför är det oerhört viktigt att 
hotellbranschen inser sin betydande roll i kampen mot sexhandeln.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Etisk text  

Syftet med intervjun är att utifrån ditt perspektiv få en klarare bild om hur svenska hotell 
motverkar sexhandel. Intervjun kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas. 
Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt, det är frivilligt att delta och du kan när som 
helst avbryta intervjun utan några konsekvenser. Om du har några frågor i efterhand kan du 
alltid kontakta oss. Resultaten kommer att användas i vår uppsats och om så önskas kan du få 
ta del av den när den är klar.  

 



Bilaga 2 - Intervjufrågor Hotell 

1. Anser ni att sexhandel på svenska hotell är ett känt problem? Om ja, är personalen 
medveten om detta problem? 

2. Har ni några strategier för att bekämpa sexhandel på ert hotell och hur ser samarbetet 
med RealStars ut? 

3. Hur länge har detta arbete pågått och vem tog initiativet? Har utbildning för 
personalen genomförts? 

4. Har ni några samarbeten med andra aktörer för att bekämpa sexhandel på ert hotell? 
Taxi, Polis? 

5. Finns det några konkreta åtgärder som ni som hotell har vidtagit eller kan vidta i 
förebyggande syfte?  

6. Visar ni porrkanaler i era rum? Tror ni att detta kan påverka gästerna negativt? 
7. Finns det några varningssignaler hos gästerna i form av avvikande beteendemönster 

som personalen är medveten om? 
8. Är sexhandel ett återkommande problem på ert hotell?  
9. Anser ni att ni som hotell har ett socialt ansvar när det gäller att motverka sexhandel?  
10. Kan samarbetet med t.ex. RealStars hjälpa ert hotell att positionera sig på marknaden? 

      11. Anser ni att arbetet ger resultat och på vilket sätt i så fall?  

       

 



Bilaga 3 - Intervjufrågor RealStars 

1. Kan ni berätta lite om er organisation? När, hur och varför startades den?  
2. Hur växte initiativet “Hotels against trafficking” fram och vad innebär det?  
3. Hur många hotell är med i detta samarbete och hur har responsen varit? 
4. Finns det någon kedja som ni har ett extra gott samarbete med?  
5. Samarbetar ni med flera aktörer också, som t.ex. Polisen, Länsstyrelsen, Taxi? 

(Utbildningsfilmen) 
6. Har hotellbranschen stor betydelse för er organisation och isf på vilket sätt? 
7. Ni skriver på hemsidan att budskapet “This is a Fair Sex-hotel” kan hjälpa hotellen att 

positionera sig på marknaden. Vill du utveckla det med exempel?  
8. Vad har ni för målsättningar på lång sikt gällande samarbetet med hotellbranschen?  

 



Bilaga 4 - Intervjufrågor Länsstyrelsen 

1. Kan du berätta lite om din yrkesroll och vad du jobbar med? 
2. Ni fick i uppdrag av regeringen att genomföra en utbildningsfilm för hotellpersonal, 

kan ni berätta lite om hur den processen gick till och samarbetet med Scandic?  
3. Hur har ni marknadsfört filmen till de olika hotellen? Är målet att alla hotell i Sverige 

ska ha sett den och hur arbetar ni isf för att nå det målet?  
4. Vilka fler aktörer/organisationer samarbetar ni med gällande sexhandel? T.e.x polis, 

taxibranschen? 
5. Hur stor betydelse har hotellbranschen för ert arbete mot sexhandel? 
6. Hur ser ert arbete ut i resten av Sverige om man bortser från Stockholm? 
7. Har ni några planer på ytterligare satsningar framöver?  

 



Bilaga 5 - Intervjufrågor Polisen 

1. Kan du berätta lite om din yrkesroll och vad du jobbar med? 
2. Hur länge har du arbetat med detta? 
3. Har ni något samarbete i dagsläget med hotellen i Uppsala gällande sexhandel och 

när startade det isf? Hur många hotell är med i samarbetet? 
4. Har ni inom Polisen utbildat hotellpersonal själva genom besök eller utskick? 
5. Vi har tagit del av en utbildningsfilm som Länsstyrelsen gjort i samarbete med 

Scandic och Polisen i Stockholm. Har ni på något sätt varit delaktiga i den 
processen eller använder ni er av filmen i ert arbetet i Uppsala? 

6. Hur stor betydelse har hotellbranschen för ert arbete mot sexhandel? Kan de t.ex. 
hjälpa er med bevis i utredningar? 

7. Stämmer det att om hotellen inte tar sitt ansvar och kontaktar er vid misstanke om 
sexhandel så kan de fällas för koppleri? 

8. Skulle ni säga att hotellen är skyldiga att ingripa vid misstanke om sexhandel i sina 
egna lokaler? 

9. Vilka fler aktörer/organisationer samarbetar ni med? T.e.x taxibranschen, 
kommunen, prostitutionsgruppen i Stockholm? 

10. Elite Hotel har nyligen öppnat vid Centralstationen, har ni hunnit ta någon kontakt 
med dem angående utbildning eller planerar ni att göra det framöver? 

11. Har ni i Uppsalapolisen sett något resultat av arbetet under de här åren? 
12. Har ni några särskilda framtidsplaner eller kommande satsningar på gång? 

 



Bilaga 6 - Enkät  

60 anonyma deltagare.   

1. Kön? 
2. Ålder? 
3. Sysselsättning?   
4. Har du bott på ett hotell i Sverige under de senaste två åren? 
5. Är det viktigt för dig att hotell tar socialt ansvar som företag och aktivt arbetar med 

samhällsfrågor? Motivera kort varför! 
6. Har ett hotells image/rykte stor betydelse för dig i ditt val av boende? Motivera kort 

varför/varför inte! 
7. Är du medveten om att sexhandel förekommer på hotell i Sverige? 
8. Hur skulle det påverka dig om du insåg att det förekom sexhandel under din 

hotellvistelse? 
9. Skulle du agera genom att säga till personalen om du upptäckte det? Motivera kort 

varför/varför inte! 
10. Anser du att hotellbranschen aktivt borde arbeta för att motverka sexhandel som pågår 

i deras lokaler? 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


