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Sammanfattning 

Vår studie belyser hur hotellverksamheter arbetar med social hållbarhet kopplat till sextrafficking. 

Studien undersöker hur hotellen arbetar förebyggande mot sextrafficking, vilka utmaningar 

personalen upplever i verksamheten sett till förebyggandet av sextrafficking samt hur Corporate social 

responsibility (CSR) används i verksamheten kopplat till sextrafficking. Vårt syfte är att undersöka hur 

svenska hotellföretag arbetar med ärenden kring sextrafficking i sin verksamhet. För att möjliggöra 

detta genomförde vi intervjuer med åtta informanter anställda på tre olika hotell. Kriterierna för 

hotellen var följande: medelstora hotell (100–250 rum), belägna i en stad i mellansverige och att en 

ansvarig chef kunde ställa upp på expertintervju. Expertinformanten valde en eller flera i personalen 

från receptionen, restaurangen eller housekeeping som informanter till kvalitativa intervjuer. 

Huvudbegreppen som lyfts fram är sextrafficking och CSR. Det finns mycket forskning kring 

sextrafficking och CSR, men dessa fenomen satt i samma kontext alltså hur förebyggande av 

sextrafficking är en del av CSR visar att en teoretisk lucka finns. Utöver att använda sig av CSR finns 

olika certifieringar och checklistor som kan underlätta ett förebyggande arbete. Dock är det upp till 

ledningen eller chefer att implementera dessa arbetssätt för att arbeta mot sextrafficking. Studien 

visar att hotellen vidtar åtgärder för att förebygga sextrafficking, men det sker på olika nivåer och 

olika aktivt. Resultatet av studien visar att hotellen letar efter spår i bokningar från externa kanaler 

när de får en misstanke. Informanterna konstaterar även att personalen agerar på misstänkta fall 

utifrån den svenska lagen mot sexköp som är en skyddsaspekt för att vidta åtgärder mot 

sextrafficking. Utmaningar för personalen är olika typer av profilering av gäster, bristen på 

utbildning, tyst kunskap, och digitalisering som tar bort mötet med gäster. Informanterna belyser att 

polisen är en viktig resurs samt andra hotellaktörer på platsen. Resultatet visar att hotellen arbetar 

med CSR och har lokala samarbeten för att förebygga sextrafficking.  

 

Nyckelord: trafficking, sextrafficking, CSR, hotell, förebyggande, social hållbarhet, tyst kunskap 

 

  



   
 

 

 

Abstract 

Our study highlights how hotels work with social sustainability linked to sex-trafficking. The study 

examines how the hotels work preventatively against sex-trafficking, what challenges they experience 

in the business and how corporate social responsibility (CSR) is used in the businesses linked to sex-

trafficking. The aim of the study is to investigate how Swedish companies in the hotel industry take 

measures to prevent sex-trafficking of people. To enable this, we conducted interviews with eight 

respondents employed at three different hotels. The criteria for the selected hotels were as follows: 

Medium size hotels (100 – 250 rooms), located in a city in central Sweden and that a responsible 

manager could provide an expert interview. The managers from the expert interviews chose one or 

more staff from reception, restaurant or housekeeping as respondents to the qualitative interviews. 

The main concepts highlighted are sex-trafficking and CSR. There is a lot of research on sex-trafficking 

and CSR as two separate terms, but these phenomena set in the same context show that there is a 

theoretical gap on how sex trafficking can be prevented as part of CSR. In addition to using CSR, 

there are different certifications and checklists that can facilitate preventative work. However, it is up 

to the management or managers to implement these working methods to work against sex trafficking. 

The study shows that the hotels take measures to prevent sex-trafficking, but it is done at different 

levels and the work is done differently. The results of the study show that the hotels look for different 

traces in the bookings coming from external channels. These traces help staff identify suspicions even 

before the guest arrives. The respondents also note that the Swedish law against sex purchases is a 

protection aspect to act on suspicious cases. Challenges identified by the companies are different types 

of profiling of guests, lack of education, tacit knowledge, and digitization that takes away the meeting 

with guests. The hotels highlight that the police and other hotels on the site are an important resource. 

The results also show that the hotels work with CSR and have local collaborations to prevent sex-

trafficking. 

Key words: trafficking, sex-trafficking, CSR, hoteliers, prevention, social sustainability, tacit 

knowledge 

 

 

 

  



   
 

 

 

Förord 

 

Föreliggande studie är ett examensarbete utfört av två studenter inom Turismprogrammet. 

Kandidatuppsatsen är skriven vid Handelshögskolan, Karlstad Universitet under vårterminen 2019. 

Det som ligger till grund för denna uppsats är författarnas intresse för turismens negativa sida, oftast 

talas turism i positiva termer som lyfter ekonomi, jobbtillfällen, image med mera. Men under 

studiernas gång har vi lärt oss om hur den negativa påverkan kan beröra många människor. Därför 

valde vi att undersöka ett känsligt ämne som det inte pratas om så mycket. Vi tycker det är viktigt att 

lyfta fram sextrafficking i en vetenskapligkontext för att visa på hur det arbetas med frågor kring 

problemet. Uppsatsen har skrivits tillsammans och arbetet har delats upp där båda författarna har 

bidragit lika mycket. Vi vill tacka våra informanter för deras medverkan i studien som bidragit med 

användbara erfarenheter och stor kunskap kring hotellindustrin.  

Vi vill tacka vår handledare Ulrika Åkerlund för all hjälp och stöd som vi har fått under uppsatsen.  

Slutligen vill vi tacka varandra, Jennie och Madeleine, för ett fantastiskt samarbete under både B-

uppsatsen och kandidatuppsatsen. 
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1.Inledning  

I kommande kapitel presenteras bakgrunden till studien samt en överskådlig blick kring sextrafficking och turism som 

sätts i kontext till studien samt de mest centrala begreppen förklaras kort. Problemformulering fokuserar på den formella 

och informella strukturen i organisationer samt hur ansvar för implementering av nya arbetssätt ligger på 

företagsledningen. Studiens syfte och frågeställningar presenteras. Sist i kapitlet beskrivs uppsatsens disposition och de 

avgränsningar som har gjorts för studien. 

1.1 Bakgrund  

Turismindustrin är en stor och viktig del av världsekonomin, turismsektorn producerar inte en specifik 

vara eller tjänst utan delar av flera olika sektorer arbetar och producerar varor och tjänster som 

tillsammans blir “turismprodukter” (Lamonica & Mattioli 2015). Kopplingen mellan turism och 

trafficking förknippas ofta med sexturism som påverkar många destinationer (Pritchard 2014). 

Sexturism kan enkelt definieras till individer som planerar resor utefter motivation och avsikt till att få 

sex (Brooks & Heaslip 2018). Det är en baksida av turismen och försäljningen av sex är en stor del av 

den lokala ekonomin för många destinationer (Pritchard 2014). Stora delar av sexturismen sker på 

offentliga platser där polis och myndigheter är medvetna om problematiken men på grund av 

korruption kan välja att se bort. Den mindre synliga delen av sexturism är den som sker på mer 

avvikande och gömda platser, där försäljningen av sex styrs av organisationer och där kvinnor och 

barn ofta lever i fångenskap (Carr 2016). Trafficking är ett globalt fenomen som innebär utnyttjande 

av sårbara människor i syfte för arbetskraft, organhandel eller sexuella tjänster (Paraskevas & Brookes 

2018). Trafficking beskrivs idag som en form av modernt slaveri (Paraskevas & Brookes 2018; 

Van Der Graaf 2018). Sextrafficking hänvisar till olaglig rekrytering, transport och sexuell exploatering 

av människor genom hot och tvång (Heber 2018). Det finns alltså olika typer av utnyttjanden av 

människohandel (Paraskevas & Brookes 2018), och Van Der Graaf (2018) menar att sextrafficking är 

den snabbast växande formen av organiserad brottslighet och den största inkomstkällan för kriminella 

i Europa. Experter och myndigheter som är bekanta med sextrafficking beskriver den huvudsakliga 

existensen av fenomenet utifrån tre samhällsproblem. För det första bygger sextrafficking på det stora 

antalet kvinnor och barn som lever i fattigdom över hela världen. För det andra beror problemet på 

en rådande hierarkisk "hallick" -kultur där hallicken kontrollerar prostituerade och ordnar kunder åt 

dem för att sedan ta en stor andel av vinsten i gengäld. För det tredje bygger problemet på den 

efterfrågan från kunder som är villiga att betala för olaglig sex (McClain & Garrity 2011). Trafficking 

är ett brott som ofta sker över gränser och offren förflyttas genom transitländer till destinationslandet, 
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vilket gör fenomenet ännu mer komplext och svårt att förebygga (Polisen 2019). I Sverige är 

sextrafficking den vanligaste formen av människohandel sett till ärenden identifierade av myndigheter. 

Dock befaras mörkertalet vara stort, då många offer undviker kontakt med myndigheter 

(Regeringskansliet 2018). Hotellbranschen är sårbar för brott i form av sextrafficking eftersom 

hotellen tillhandahåller en plats som kan missbrukas för människohandel, och sexuella utnyttjanden 

kan äga rum utan större uppmärksamhet från omvärlden (Paraskevas & Brookes 2018). I en ny 

avhandling har statistik från National Human Trafficking Hotline statistics visat att både hotell och motell 

är den vanligaste mötesplatsen i Amerika där flest rapporter av trafficking sker (Winters 2017). Tarlow 

(2014) menar att hotellbranschen har potential att påverka och vara med i förebyggandet mot 

sextrafficking. Om hotellbranschen kan visa sig vara effektiva i förebyggandet mot sextrafficking kan 

effekterna bli stora (Winters 2017). Utifrån antalet anmälda fall av sexköp i Sverige sker vart fjärde 

sexköp på hotell och sexhandel är ett problem i landet, dock ökar medvetenheten kring problematiken 

och fler hotell och företag inom besöksnäringen engagerar sig i förebyggandet mot sextrafficking (Real 

Stars u.d). Med avstamp i detta vill vi i denna uppsats undersöka på vilka sätt svenska hotell arbetar 

förebyggande mot sextrafficking. 

Överträdelser gällande mänskliga rättigheter bidrar med svåra utmaningar för hotellverksamheters 

hållbarhetsarbete (Tepelus 2008). De människor som blir utsatta för sextrafficking är oftast individer 

som är såbara och fattiga, de utnyttjas av personer som har mer makt eller högre status i samhället. 

Vilket leder till att de som blir offer för sextrafficking är maktlösa, ses inte som människor utan en 

vara som kan distribueras (Brooks & Heaslip 2018). Företagsledningar inom branschen utmanas 

därför att ta ett större socialt ansvar gällande sitt arbete mot det rådande samhällsproblemet (Tepelus 

2008). Corporate social responsibility (CSR) grundar sig i att företag bör ta ställning till både positiva 

och negativa ekonomiska, miljömässiga samt sociala aspekter (Vertigans & Idowu 2017). CSR är idag 

en nödvändig strategiplan som många företag använder i både marknadsföring och i praktiken (Serra-

Cantallops et al. 2018). En aspekt inom CSR och hotellbranschen är inflytandet på lokalsamhället, 

hotellföretag har starka relationer med lokala samhällen där hotellen är verksamma. På många platser 

är hotellbranschen en stor bidragande faktor till den lokala ekonomin och genererar arbetstillfällen 

och samarbeten med lokala företag. De positiva ekonomiska effekterna kan dock överskuggas genom 

negativa miljö- och sociokulturella konsekvenser (Serra-Cantallops et al. 2018). Därmed vill vi 

undersöka vilket ansvar hotellverksamheter tar för att bidra positivt till lokalsamhället genom att 

implementera CSR och ta ansvar till de socialt hållbara aspekterna. 
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1.2 Problemformulering  

Många företag inom hotellindustrin har implementerat olika uppförandekoder där deras 

ställningstagande mot att förebygga sextrafficking finns dokumenterat. Problemet är att dessa 

ställningstaganden sällan når ut till hela verksamheten. Det finns ett tydligt intresse att som 

företagsledning ta sitt sociala ansvar, men det saknas kunskap kring hur problemet ska lösas 

(Paraskevas & Brookes 2018). Den formella organisationen visar hur en organisation ska fungera, hur 

beslut ska tas och hur information ska flöda (Skärvad & Olsson 2017). Den informella organisationen 

visar hur de anställda faktiskt arbetar dagligen samt hur arbetsfördelningen, normer och ledarskapet 

praktiseras (Meyer & Rowan 1977). I en top-down styrning fattas beslut på högsta nivå och det är upp 

till avdelningar att följa policys och arbeta med de mål som sätts upp. Ytterligare menar Dye (2001) 

att situationer som inte identifieras som problem för företagsledningen inte heller diskuteras som ett 

ärende för nya policys i företaget. Med top-down styrning har ledningen inte möjlighet att känna av 

hur verksamheten egentligen fungerar med risk för felbeslut och felprioriteringar (Dye 2001). Vår 

studie utgår från kritisk teori vilket Smith (2010) förklarar är ett sätt att tolka och fokusera på 

maktrelationer. Inom stora organisationer kan det vara någorlunda svårt att få en top-down-styrning 

att fungera (Dye 2001), därmed skapas en utmaning hur personal förhåller sig till policys och arbetssätt 

som implementerats av ledningen. Det skapas maktstrukturer bland chefer och personal och kritisk 

teori kan enligt Jennings (2009) användas för att kritisera befintlig kunskap till analytiska tolkningar 

över hur den rådande ordningen kan förändras och förbättras. 

CSR implementeras av företagsledningen och innefattar sällan eller aldrig sextrafficking utan fokuserar 

på andra aspekter inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Detta problem är tämligen 

identifierbart inom stora hotellkedjor där hotelledningen inte alltid ser vad som händer på de undre 

nivåerna (Dye 2001). En utmaning är avsaknad av verktyg och kunskap för att lösa problemet, inte en 

ovilja att utvecklas (Tepelus 2008). Shelley & Bain (2015) förklarar att teknologi kan spela en stor roll 

i förebyggande mot sextrafficking. Digitala lösningar inom hotellsektorn exempelvis självincheckning 

bidra till en mer anonym relation mellan personal och gäst, personalen har då färre möjligheter att 

uppfatta misstanke om brott om den lilla interaktionen med gäster ersätts (Oh et al. 2011). Dye (2001) 

menar att avdelningarna hittar egna lösningar på problem som inte har uppmärksammats eller 

beslutats av ledning på grund av oerfarenhet eller brist på kommunikation (Dye 2001). Ett problem 

med detta är att lärande i en organisation sker från ett individuellt perspektiv, vilket kan kopplas till 
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tyst kunskap som innebär att personer samlar erfarenhet med tiden och “bara gör saker” som är svårt 

att sätta ord på (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

Utifrån detta tydliggörs ett behov att inkorporera sextrafficking inom den socialt hållbara aspekten av 

CSR. Vår studie bidrar till forskning inom ämnet som visat sig ha en del luckor, speciellt arbete med 

CSR och sextrafficking. Vår undersökning strävar efter att granska hur arbetet sker för att förebygga 

sextrafficking på hotell i Sverige.  

  

1.3 Syfte och frågeställningar 

I vår studie vill vi undersöka trafficking som är en baksida av turismindustrin där det finns ett 

förebyggande och ett akut arbete för att motverka problemet. Vårt syfte är att undersöka hur svenska 

hotellföretag arbetar med ärenden kring sextrafficking i sin verksamhet. 

Tar ansvar 

• På vilka sätt arbetar hotell förebyggande mot sextrafficking?  

• Vilka utmaningar identifieras hos personalen sett till förebyggandet av sextrafficking?  

• På vilka sätt implementeras Corporate social responsibility i verksamheten kopplat till 

sextrafficking?  

 

1.4 Disposition  

Andra kapitlet i studien innehåller vår teoribakgrund, den är uppdelad i två kapitel. Första kapitlet 

lyfter fram centrala begrepp så som sexturism, sextrafficking och CSR, den rådande kunskapsluckan 

samt tidigare forskning kring hur förebyggande av sextrafficking kan se ut. I andra delen av teori 

behandlas hur nuläget ser ut för att motarbeta sextrafficking samt vilka möjligheter och utmaningar 

som finns. Teorin beskriver hur hotell kan använda certifieringar för att visa sitt ställningstagande mot 

sextrafficking, vilka digitala möjligheter och utmaningar som finns och hur det kan försvåra arbetet 

mot trafficking samt hur förebyggandet av trafficking ser ut internationellt. I nästkommande kapitel 

beskrivs studiens metod. Först presenteras studiens angreppsätt som är kritisk teori, sedan förklaras 

metodval vilket är en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Därefter presenteras urval, 

datainsamling, analyseringsprocessen, en diskussion förs kring validitet och reliabilitet samt en 

reflektion kring etiska aspekter och slutligen en metodreflektion. I kapitel fyra redovisas resultatet av 
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studien, först presenteras empirin och sedan analysen. I kapitel fem besvaras studiens syfte och 

frågeställningar genom en slutsats samt en kort beskrivning av vidare forskning som kan göras inom 

ämnet. 

1.5 Avgränsning  

Studien är avgränsad till att fokusera på svenska hotellverksamheters arbete med sextrafficking. Heber 

(2018) definierar sextrafficking som olaglig rekrytering, transport och sexuell exploatering av 

människor genom hot och tvång. Vi avgränsar oss till personalens upplevelse, inte besökare, polisens 

eller andra yrkeskategoriers upplevelser. Vi har inte undersökt andra boendeformer utan endast de 

som räknas inom kategorin hotell. Hotellen är medelstora definierade utifrån storleksskalan 100–250 

rum som är ett eget framtaget storleksmått skapat för att avgränsa hotell i olika storlekskategorier. 

Detta mått valde vi eftersom vi ville undersöka hotell med många anställda vilket mindre hotell inte 

har, därmed ju fler rum desto fler gäster och mer personal behövs. Det finns få hotell i Sverige med 

250 rum eller mer och därmed hade utbudet blivit mindre och risken fanns då att få informanter hade 

kunnat ställa upp. Vi kommer inte att utgå från hotellens geografiska lokalisering eller andra faktorer 

som kategoriserar själva hotellet då vi anser att sådana faktorer inte har någon signifikans för resultatet 

eller analysen av vår studie. 
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2. Teoribakgrund  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Begrepp och exempel från teorier och tidigare 

forskning förklaras för att belysa studieämnet, kapitlet är uppdelat i två delar. Del 1 fokuserar på det teoretiska 

ramverket för studien. Begreppet sexturism och sextrafficking beskrivs samt kunskapsluckan kring sextrafficking inom 

turism. Vidare beskrivs hur förebyggandet kan uppmärksammas och utföras inom hotellbranschen. Begreppet tyst 

kunskap beskriv samt profilering. Begreppet CSR förklaras ingående samt den sociala aspekten av begreppet som 

studien har ett fokus på då det syftar på hur hotell kan ta ett socialt ansvar för att förebygga sextrafficking. Del två 

fokuserar på hur hotell och föreningar arbetar förebyggande mot sextrafficking. Real stars är en förening som startat ett 

projekt för förebyggande inom hotellbranschen eftersom de är specifik utsatta för sextrafficking. Exempel på certifieringar 

för arbete mot sextrafficking lyfts fram samt digitala möjligheter och utmaningar och sist i kapitlet presenteras hur vilka 

förebyggande åtgärder som görs internationellt.  

 

2.1 Teoretiskt ramverk: Sextrafficking i turismindustrin  

2.1.1 Sexturism  

Turismindustrin säljer något den inte äger. Den paketerar drömmar, men säljer stränder, berg, 

människor, kulturer och tvingar ofta fattiga länder att forma sig efter turisternas behov (Dielemans 

2009). Medan vissa länder kanske är mer kända för tillgången på kommersiellt sex finns sexturismen 

överallt (Oppermann 1999). Sexturism kan enkelt definieras till individer som planerar resor utefter 

motivation och avsikt till att få sex. Nästan varje del av världen förutom antarktisk har erfarenhet av 

sexturismen, globalt kända sexturismsdestinationer är Nederländerna och Thailand som attraherar 

turister vars motiv är att ha sex (Brooks & Heaslip 2018). Det handlar inte enbart om kommersiella 

relationer utan är en komplex process då individer väljer att söka sexuell tillfredsställelse, först inom 

prostitution och för det andra som en del av turistupplevelsen (Oppermann 1999). Pritchard (2014) 

menar att sexturismen är en stor inkomstkälla för den lokala ekonomin och den största delen 

sexköpare är män som ser kvinnor och barn som produkter. Turismindustrin har längre oroat sig över 

de sexuella utnyttjanden som drabbar barn, men samma oro har inte blivit applicerad på samma sätt 

när det kommer till vuxna kvinnor. En stor del av sexturismen demonstrerar den brist på makt som 

kvinnor har i denna bransch. De flesta kvinnorna som säljs har fallit offer för trafficking och ses inte 

längre som en individ utan som en inkomstkälla där kvinnorna kan säljas om och om igen (Pritchard 

2014). Inom turismforskningen har sexturism kopplat till sextrafficking länge handlat om hur 
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myndigheter ofta frivilligt väljer att se bort på grund av eget deltagande eller vetskapen om de positiva 

ekonomiska fördelarna som kommer med turisternas benägenhet att köpa sex. Sexturismen involverar 

en ökad spridning av sjukdomar i form av exempelvis HIV och AIDS samt en fortsatt acceptans av 

sexköp eftersom många destinationer inte tar lagar och policys för att stoppa problemet på allvar 

(Gugić 2014). Vidare menar Gugić (2014) att politiska myndigheter tillsammans med aktörer inom 

turismnäringen behöver ta andra människors värde i beaktning före sin egna personliga agenda för att 

kunna stoppa fenomenets spridning. Avslutningsvis menar Gugić (2014) att forskning kring aktörers 

förebyggande arbete på individnivå är outvecklat. 

 

2.1.2 Sextrafficking  

Trafficking beskrivs som en form av modern slavhandel som är ett växande globalt fenomen, som 

inkluderar rekryterande, transport och utnyttjande av sårbara människor (Paraskevas & Brookes 

2018). Trafficking är den snabbast växande kriminella industrin, vilket kan förklaras genom att 

människor som säljs som varor kan säljas flera gånger om jämfört med vapen eller droger. Rapporter 

visar att mer än 27 miljoner människor blir offer för trafficking varje år. Men de verkliga siffrorna av 

trafikerade offer är svåra att få fram eftersom många fall inte blir rapporterade (Mishra 2015). Att 

handla med människor är en organiserad brottslighet och innebär ett utnyttjande och kränkande av 

människor som inte får bestämma över sina egna kroppar. Majoriteten som blir utsatta för trafficking 

är kvinnor och barn och det är främst sexuellt utnyttjande och prostitution som dessa frihetsberövade 

människor blir utsatta för. Förutom prostitution och sexuellt utnyttjande utsätts många för multipel 

exploatering, vilket innebär att människor utnyttjas för flera syften, exempelvis för både arbetskraft 

och prostitution (Regeringskansliet 2018). Detta visas på ett överskådligt sätt på bild 1, där olika 

handlingar utförs för att rekrytera och ha kontroll över människorna som blir utsatta för olika typer 

av exploatering. Act står bland annat för rekrytering och transport vilket är det första steget av 

trafficking. Means syftar på hot och maktspelet som offren blir utsatta för och slutligen purpose som 

innefattar olika sorts exploatering som offren blir utsatta för vilket kan vara prostitution, arbete med 

mera.  
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Bild 1. Beståndsdelar av trafficking. United nations (2019).  

Idag är trafficking en stor industri som är på sin topp, en orsak till detta är på grund av att 

globaliseringen som skett har varit i en helt ojämlik värld, med olika maktrelationer. Världens 

ojämlikheter har blivit tydligare vilket har skapat en ny status på människor. Det “nya” slaveriet är en 

stor ekonomi eftersom trafficking sker över hela världen, inte bara i länder som är 

stora världsekonomier utan även i utvecklingsländer. En stor konsekvens av detta är att modernt 

slaveri bidrar till den globala ekonomin. I denna kontext menas att en stor kriminell industri växer 

fram där inte bara kriminella organisationer opererar utan även politisk korruption, diplomater och 

poliser. Trafficking av människor är inte bara en del av organiserad brottslighet utan en stor 

överträdelse av mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet (Pérez Cepeda & Benito Sánchez 2014).  

 

2.1.3 Kunskapsluckan kring sextrafficking inom turism 

Paraskevas & Brookes (2018) menar att det finns ett stort kunskapsgap när det kommer till 

sextrafficking inom turismindustrin och att mer forskning kring aktörers ansvar och arbete på 

individnivå behöver undersökas. En studie gjord av Paraskevas & Brookes (2018) fokuserar på hur 

hotellpersonal i tre euroepiska länder arbetar med fenomenet. Resultatet från studien visar att mer 

kunskap och direktiv behövs för att förebygga sextrafficking då allt för få medarbetare är medvetna 
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om problemets omfång. Paraskevas & Brookes (2018) argumenterar även för hur svårt det är att 

undersöka huruvida dessa metoder som hotellen använder är effektiva på grund av mörkertal och 

bristen på statistik. Lusby et al. (2015) utgår från samma resonemang, aktörer inom turismindustrin 

bör ta ett större ansvar gällande sextrafficking eftersom turismdestinationer ofta erhåller en stor 

marknad av potentiella köpare. Hotellen på dessa destinationer är specifikt drabbade eftersom 

personal ofta inte ifrågasätter bakomliggande orsaker till bokningar. Lusby et al. (2015) bekräftar att 

arbetsplatser som erbjuder utbildning kring att identifiera och våga ställa följdfrågor till misstänkta 

personer har en större möjlighet att förhindra att personer med detta syfte får checka in. Lusby et al. 

(2015) bekräftar även i deras studie som handlar om övergripande kunskap att statistik från polis har 

antalet anmälda brott av sextrafficking på hotell i Miami ökat det senaste året. Detta beror på att 

aktörer inom hotellbranschen vågar ta ett större ansvar att förhindra fenomenet. Personalen på 

hotellen bekräftar att de efter utbildningen vågar att ställa fler följdfrågor när misstanken kommer och 

utifrån framtagna tecken har hotellen tydligare kunnat identifiera brott, anmäla och polis har kunnat 

ingripa (Lusby et al. 2015). Paraskevas & Brookes (2018) har med hjälp av fokusgrupper på de olika 

hotellen i sin studie kunnat identifiera tecken som olika avledningar kan utgå från vid misstanke. 

Fokusgrupperna fick även tillsammans diskutera hur dessa arbetssätt och metoder kring identifiering 

hade kunnat utvecklas. Resultatet av detta visar på en mer strategisk arbetsmetod som involverar alla 

avledningar istället för bara reception och housekeeping som tidigare har varit kärnan i att kunna 

identifiera brott. Det nya arbetssättet som denna studie tog fram handlar om att bokningskontoret bör 

ta större ansvar att se över bokningar som kommer från andra hemsidor än sin egna, reception måste 

be om pass eller ID vid incheckning för alla i sällskapet samt att nyckelkort till rummen enbart ges ut 

till personen vars namn står på bokningen (Paraskevas & Brookes 2018). Trots att det finns tydliga 

arbetssätt som hotellen kan utgå från finns det fortfarande stora kunskapsluckor om sextrafficking 

och de konsekvenser som tillkommer hos många hotell på turismdestinationer i Europa. Denna 

kunskapslucka betyder att fler hotellverksamheter bör undersökas på olika nivåer för att finna fler 

bakomliggande orsaker till denna okunskap om sextraffickings utbredning (Paraskevas & Brookes 

2018). 

 

2.1.4 Arbete mot trafficking på hotell  

Pe ́rez Cepeda & Benito Sa ́nchez (2014) förklarar att förebyggande är väldigt viktigt för att bekämpa 

trafficking av människor. Förebyggande kan exempelvis ske genom kampanjer för att väcka 
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uppmärksamhet för fenomenet. Idag sker mestadels sådana typer av kampanjer med fokus på sexuellt 

utnyttjande av människor och inte i samma utsträckning för trafficking av arbetskraft, organhandel 

eller olaglig adoption. En annan viktig del av förebyggande av sextrafficking är utbildning och träning 

för gränskontrollanter som troligtvis kommer i kontakt med offer för trafficking och därmed kan 

förebygga innan den olagliga trafikeringen har skett (Pérez Cependa & Benito Sánchez 2014). Under 

senare år har turismnäringen utmanats alltmer av media och regeringar till att tillhandahålla snabba 

och socialt ansvarsfulla lösningar på nya problem som uppstår genom upplösningen av gränser 

(Tepelus 2008). Ansvaret att hitta en lösning som passar hela besöksnäringen är i princip omöjlig 

eftersom marknaden är så bred och innehåller många olika aktörer. Huvudargumentet kvarstår dock 

att besöksnäringen behöver utveckla en policy som anpassar sig till denna typ av olaglig verksamhet 

eftersom det är något som utvecklas och sker på både lokal och global nivå (Tepelus 2008).  

Alla företag oavsett bransch bör införa en policy mot sexköp på affärs- och tjänsteresor eftersom det 

ofta förekommer i det sammanhanget och därmed blir hotell- och turismnäringen specifikt utsatt (Real 

Stars u.d). Hotellsektorn är drabbad av skiftet som skett inom prostitution där affärerna numera tar 

plats utifrån mindre synliga former (Van Der Graaf 2018). Paraskevas & Brookes (2018) argumenterar 

att hotell tillhandahåller en plats för sexuell utnyttjning. Hotellsektorn har därmed identifierats som 

särskilt sårbara för traffickingbrott och forskare belyser potentialen för användning av trafficking inom 

hotellsektorn, speciellt under stora evenemang (Paraskevas & Brookes 2018). Det finns verktyg som 

hotellpersonalen kan använda, genom olika indikatorer och tecken som är typiskt för trafficking och 

de som blir utsatta. De är speciellt utformade för de olika avdelningarna, exempelvis för receptionen, 

housekeeping, vaktmästare, säkerhetsvakter med flera (Winters 2017). Tepelus (2008) beskriver 

problematiken kring den okunskap som finns gällande ämnet som försvårar för besöksnäringen att 

arbeta förebyggande trots att det finns en potential för aktörer att införa sextrafficking som en del av 

det sociala ansvaret. 

 

2.1.5 Tyst kunskap 

Lärande i en organisation sker från ett individuellt perspektiv, vilket innebär att personer samlar 

erfarenhet med tiden och “bara gör saker” som är svårt att sätta ord på (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Holste & Fields (2010) beskriver hur interaktion och socialt samspel leder till en process där delning 

av tyst kunskap sker. Tyst kunskap uppstår genom att personer reflekterar över sina handlingar och 

det i sin tur leder till att den tysta kunskapen kan förmedlas via observation. Motsatsen till tyst kunskap 
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är explicit kunskap. Explicit kunskap är välkänd för individen, den är teoretisk, lätt att förstå, samla in 

och dokumentera. Medarbetare som observerar och reflekterar över vad andra som är mer 

specialiserade inom ett område gör i sitt arbete, kan ta efter kunskapen och på så vis skapas delning 

av tyst kunskap. Nyckeln till tyst kunskapsöverföring är individens vilja och förmåga att dela med sig 

av vad de vet och att använda vad de lär sig (Holste & Fields 2010).  

 

2.1.6 Profilering som metod 

Övervakning och profilering är metoder som kan användas för att kunna identifiera olika typer av 

brott och även misstänka beteenden inom hotellbranschen. Den bakomliggande orsaken handlar ofta 

om att vetskapen kring vilka personer som rör sig inom platsen leder till bättre säkerhet (Morgan & 

Pritchard 2005). Användandet av profilering som metod vid proaktivt arbete kan innebär att oskyldiga 

människor kan utsättas för godtyckliga åtgärder, exempelvis genom övervakning på grund av att deras 

profil har skapat misstanke. Förutsägande profilering kan ses som en inhämtningsbegräsning då 

urvalet vid inhämtningen kan begränsas till relevanta individer. Användningen av exempelvis 

förutsägande profilering anses vara legitimt om informationen anses vara aktuell och prövas mot 

nödvändighet. Om dessa profiler istället skulle bygga på generalisering konstruerade efter stereotyper 

kan profilering lätt leda till diskriminering. Problem som kan uppstå vid förutsägande profilering 

handlar om att profilen som skapas bygger på associationer och generaliseringar istället för tydliga 

bevis (Hadjimatheou 2014). Ytterligare profilering handlar om etnisk profilering, där individer 

medvetet eller omedvetet väljer att uppmärksamma en individ utifrån föreställningar kring etnicitet, 

ras och religion istället för en enskild individs agerande och beteende. Etnisk profilering leder lätt till 

diskriminering och att synen på människor ofta utgår från ett “vi” och “dom” perspektiv baserat på 

fördomar och stereotyper (Harris 2006).  

 

2.1.7 Corporate Social Responsibility (CSR)  

Under senare år har ett större intresse för företagens beteende riktad mot sin omgivning blivit 

identifierat som en viktig aspekt i samhället. I och med utvecklingen av den globala ekonomin och 

tillhörande kriser har en diskussion gällande vilket ansvar företagen har kopplat till samhället fått större 

uppmärksamhet. Parallellt med den ökade allmänna kunskapen och uppmärksamheten från media har 

intresset för CSR internt hos företagen också utvecklats. Företagsorganisationer är alltmer medvetna 
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om att företaget inte enbart utvärderas på en finansiell nivå utan även utifrån sociala och miljömässiga 

aspekter. Det ökade trycket från samhället och företags intressenter har gjort att CSR idag är en 

nödvändig strategiplan som många företag använder i både marknadsföring och i praktiken (Serra-

Cantallops et al. 2018). CSR grundar sig i att företag bör ta ställning till de ekonomiska, miljömässiga 

samt sociala påfrestningar som kan uppstå (Vertigans & Idowu 2017). Den ekonomiska dimensionen 

inom CSR kan exempelvis hänvisa till samhällets förväntningar att företaget kommer att vara 

lönsamma på lång sikt, erhålla hållbara och ärliga anställningar, skapa stabila sysselsättningar och 

kvalitetssäkra de tjänster och produkter som produceras (Currás‐Pérez et al. 2018). Hållbara 

anställningar gäller även på individnivå för de anställda, att företagen ska kunna säkerställa att 

personalen inte medverkar i någon form av brottslighet. Inom hotellsektorn kan anställda exempelvis 

bli erbjudna mutor för att inte rapportera brott eller medvetet se åt ett annat håll när brott begås (Fish 

2017). CSR kopplat till miljöfrågan handlar ofta om att skapa en större medvetenhet hos personal och 

gäster gällande hur miljön påverkas och hur arbetet ser ut för att minska risken till miljöförstöring 

(Serra-Cantallops et al. 2018). 

CSR är svårt att definiera och beskriva utifrån en gemensam nämnare eftersom företag ofta planerar 

och framtar policys och arbetssätt som är bäst anpassade efter deras egna affärsidé och företagskultur. 

Inom turismnäringen engagerar sig företag inom CSR i allt högre grad för att kunna tillfredsställa både 

direkta intressenter och potentiella nya gäster och samarbetspartners. Turismindustrin är inget 

undantag avseende den ökande betydelsen av socialt ansvar. CSR handlar om åtgärder som verkar för 

att ytterligare utveckla social godhet bortom det som är kravbelagt utifrån lagen samt bortom 

företagets egna intressen (Ettinger et al. 2018). Sammanfattningsvis sträcker sig CSR alltså längre än 

att enbart ta sitt ansvar för de tjänster eller produkter som företaget producerar (Vertigans & Idowu 

2017). 

 

2.1.8 Sociala aspekter av CSR 

De sociala aspekterna kopplade till CSR inom hotellbranschen kan exempelvis innefatta god 

arbetsmiljö samt ett ansvar att säkerställa att personalen trivs och känner sig säkra på jobbet. Hotellets 

personal utgör en stor del av kundnöjdheten och personalens välmående är viktigt för att erbjuda en 

bra gästupplevelse. Personalen är en nyckelfaktor när det kommer till CSR framförallt inom 

serviceindustrin eftersom produktion och konsumtion av service sker i växelverkan. Hotellets 

frontlinje av personal spelar en stor roll för kundnöjdheten. Därav är personalens välmående, 
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tillfredställelse, initiativ, engagemang och motivation av stor relevans på hotellföretag för att förbättra 

produktkvaliteten och gästupplevelsen som tillsammans leder till högre kundnöjdhet och stärker 

företagets konkurrenskraft. Vidare utgör personalen en stor del av CSR kopplat till säkerheten, och 

trafficking är en del av ett säkerhetsproblem (Serra-Cantallops et al. 2018).  

CSR implementeras av företagsledningen och sett till hotellbranschen som ofta är top-down styrt är 

det inte lätt att se vad som händer på undre nivåer. Gäster tänker främst på komfort eller läget av ett 

hotell och inte på säkerheten. Men om det skulle ske något och säkerheten inte upplevs god nog på 

hotell kan det leda till negativ publicitet (Tarlow 2014). Då serviceföretag ofta ses utifrån ett 

processperspektiv kan flera avdelningar urskiljas, avdelningarna avser olika aktiviteter och nivåer som 

identifierar de viktigaste processerna för att företaget skall kunna uppfylla kundmålen (Dye 2001). 

Fler specifika aspekter inom CSR och hotellbranschen är inflytandet på lokalsamhället. Hotellföretag 

har starka relationer med lokala samhällen där hotellen är verksamma. På många platser är 

hotellbranschen en stor bidragande faktor till den lokala ekonomin. Hotellbranschen har också en 

förmåga att producera bra förändringar i de lokala samhällen där hotellen är etablerade. Hotellen kan 

generera arbetstillfällen och samarbetsmöjligheter till lokala invånare vilken ses som en positiv effekt. 

De positiva ekonomiska effekterna kan dock överskuggas genom negativa miljö- och sociokulturella 

konsekvenser (Serra-Cantallops et al. 2018). Dessa aspekter understryker vikten av CSR för 

framgångsrika hotellverksamheter där engagemang med samhällsintressenter är en stor del av 

processen. Intressenter bör hanteras på ett ordentligt sätt eftersom hotell är beroende av sina 

relationer. Hotellföretagen har därför potential att skapa positiva attityder bland värdsamhällen mot 

turism och turister genom CSR-metoder (Serra-Cantallops et al. 2018). En studie framtagen i Indien 

med hjälp av hotells medverkan har visat att konsumenter sätter allt högre krav på hotellen när det 

kommer till CSR. Konsumenter vill se bra samarbeten, miljövänliga lösningar och bra villkor för de 

anställda (Fatma et al. 2016). Det är dock inte enbart konsumenten som idag ställer högre krav utan 

även samarbetspartners, bokningssidor, resebyråer och leverantörer har en stor påverkan på hur den 

dagliga verksamheten kommer att se ut, speciellt inom hotellbranschen (Fatma et al. 2016). 
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2.2 Hotellens och föreningars förebyggande arbete  

2.2.1 Den svenska lagen om trafficking 

När trafficking och prostitution diskuteras är det viktigt att se på olika maktperspektiv, vilket är 

kopplat till kön, etnicitet, socioekonomisk situation och sexualitet. I Sverige har det varit straffbart att 

köpa sex sedan 1999, däremot är det inte straffbart att sälja sexuella tjänster. Se bild 2 nedan som 

beskriver vad den svenska lagen säger om trafficking samt att det är straffbart att utsätta människor 

för denna exploatering. Av de kvinnor som säljer sex i Sverige är majoriteten av en annan nationalitet 

än svensk. Den som främjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, 

exempelvis genom att hålla bordell, anförtro sin lägenhet för ett sådant ändamål, eller som tillgodogör 

sig delar av en prostituerads inkomster, gör sig skyldig till koppleri vilket även det är straffbart 

(Regeringskansliet 2018). I Sverige blev sextrafficking ett brott år 2002 (Polisen 2019).  

 

Om brott mot frihet och frid 4 kap. 1 a § brottsbalken (2010:371)  

Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons 

utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, 

inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, 

avlägsnandet av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär 

nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år 

(Lagrummet u.d). 

 

Bild 2. Om brott mot frihet och frid. 4 kap. 1 a § brottsbalken (2010:371). 

 

2.2.2 Real Stars arbete mot trafficking  

Real Stars (u.d) är en ideell förening som aktivt arbetar med frågor kopplade till trafficking, har 

framtagit fem steg i hur företag kan arbeta med socialt ansvar kopplat till trafficking. Det första steget 

handlar om att se över och minska risker. Det andra steget handlar om att företagsledningen bör ta 

fram en fungerande och tydlig policy. Det tredje steget i det sociala arbetet mot trafficking handlar om 

företagets värderingar. Det fjärde steget handlar om utbildning för anställda och ledning. Det femte 

och sista steget fokuserar på varumärke och innovativa samarbeten. Besöksnäringen är drabbad av 

sextrafficking och för att minska risken för utpressning och korruption kan företaget införa etiska 
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riktlinjer och affärsetik för medarbetarna att följa. Företaget kan vidare analysera risker, skapa regler 

och samarbeten för att arbeta förebyggande samt utbilda personal och framta fungerande rutiner i den 

dagliga verksamheten (Realstars u.d).  

För att stoppa trafficking fokuserar Real Stars på efterfrågan – utnyttjandets motor och verkar för en 

sexköpslag inom EU. Föreningen inspireras av den så kallade svenska modellen som innebär att 

myndigheter motverkar efterfrågan och där sexköpslagen är ett viktigt verktyg för att motverka 

trafficking och främja jämställdhet. Hotellbranschen är hårt drabbad av denna ofrivilliga exploatering 

av verksamhet på sina hotell. Real stars har därför satt igång ett projekt med namn” Hotels Against 

Trafficking” som sedan 2011 har arbetat med att införa prostitutions- och traffickingfrågor som en del 

av hållbarhetsarbetet i besöksnäringen (Real Stars u.d). Medvetenheten hos hotell i Sverige kring 

problematiken kring sextrafficking ökar varje år och allt fler hotell väljer att aktivt engagera sig i frågan. 

Att motverka att sexhandel sker på hotellen är inte enbart en fråga inom Corporate social responsibility 

(CSR) utan hotellen har även en skyldighet att agera om sexköp uppmärksammas på platsen utifrån 

kopplerilagstiftningen (Real Stars u.d). Genom ett medlemskap och tydliga riktlinjer från Real Stars 

kan hotell visa sitt ställningstagande mot sextrafficking genom att visa sitt samarbete i form av en Fair 

Sex certifiering. Märkningen Fair Sex står för att sex ska ske på lika villkor utan tvång eller våld, Fair 

sex står för att aktivt ta avstånd från aktiviteter som bygger på att köpa, sälja eller kränka en annan 

människas rättigheter (Real Stars u.d).  

 

2.2.3 Varför certifiera?  

Människor har idag en större medvetenhet gällande ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Det är 

vanligt att dessa utmaningar mäts i form av siffror som senare enkelt marknadsförs. Genom att 

marknadsföra hur företag arbetar med frågor kopplade till ekonomi och miljö sprids även kunskapen 

vidare (Font & Buckley 2001). Att skapa medvetenhet och sprida kunskap om sextrafficking är därför 

av stor vikt för både företagsledning, personal, intressenter och kunder (Tepelus 2008).  

Certifieringar inom hotellbranschen har olika inriktningar med ett syfte att kunna marknadsföra sig 

och visa vilka ställningstagande som hotellet har gjort. Miljöcertifieringar har blivit allt vanligare och 

visar att hotell tar ställning och Font och Buckley (2001) menar också att företag kan erhålla fördelar 

gällande dess image och rykte om de ses som miljövänliga. Det hållbara sociala ställningstagandet kan 

certifieras via exempelvis Fair sex som nämnts tidigare, men är inte lika välkänt, Real Stars (u.d) skriver 
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att deras arbete med “Hotels against trafficking” har 9 hotell och 2 hotellkedjor som samarbetar med 

dem. Det finns även en informationsfilm som är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete 

med en hotellkedja som finns som stöd för förebyggande arbete mot sextrafficking. Certifieringen Fair 

sex förklarar att hotellet inte ser förbi prostitution och kommunikation kan hjälpa hotell att visa upp 

sig på marknaden att de tar ett socialt ansvar (Real Stars u.d). 

En övergripande motivering till varför organisationer ekocertifierar sig kan vara att ekocertifieringar 

signalerar ett hållbart engagemang vilket är värdeskapande för producenter, intressenter och kunder 

(Font & Buckley 2001). Ett miljövänligt arbete är en enkel metod gällande produktdifferentiering och 

arbetet kan lätt mätas och visas genom siffror i senare marknadsföring (Font & Buckley 2001). Socialt 

ansvar inom hållbarhets aspekten är svårare att visa i siffror. Enligt (Real Stars u.d) kan socialt ansvar 

istället kommuniceras ut genom sitt ställningstagande och genom att utbilda personal för att motverka 

brott och även tipsa polisen. Inom hotellverksamheter i Sverige finns det olika certifieringar kopplade 

till miljöarbete. Dessa certifieringar har vissa gemensamma krav exempelvis genom att olika kriterier 

måste uppfyllas, en årlig kontroll samt en årskostnad för att behålla certifieringen. För ett samarbete 

med Real Stars och “hotels against trafficking” betalas en årlig kostnad och då ingår bland annat olika 

verktyg för att bekämpa sextrafficking, men även en uppföljning och uppdaterad utbildning. Chen et. 

al. (2019) förklarar att risken med ekocertifieringar är att det nyttjas för marknadsföring, hotell kan 

utåt visa att de är gröna men i självaverket görs en kostnadsreducering för företaget, detta benämns 

som “green washing”. Hotell som använder “green washing” väljer att kommunicera ut positiv 

information men statistik visar att 60 % av hotellkonsumenter är skeptiska till hur ekovänliga hotell 

verkligen är. Enligt Trust-based Marketing Theory (som är en teori kring baserad på konsument 

relationer genom trovärdig information) bör relationer med kunder byggas på trovärdig information. 

Om hotell ärligt kommunicerar ut att deras miljöarbete är ekovänligt samt gynnar hotellets 

kostnadsreducering leder det till högre tillförlitlighet hos konsumenten (Chen et. al. 2019).  

  

2.2.4 Digitala möjligheter och utmaningar 

Den tekniska utvecklingen kan både försvåra och förenkla arbetet mot trafficking. Shelley & Bain 

(2015) förklarar att teknologi kan spela en stor roll i förebyggande mot sextrafficking och kopplingen 

mellan sextrafficking och teknologi är Internet, där offer för trafficking ofta blir rekryterade, 

annonserade och exploaterade. Inom hotellbranschen kan teknisk utveckling exempelvis påverka 

hotell genom att de förlorar kontroll över vilka gäster som befinner sig på rummen när rumsnycklar 
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ersätts med smartphones som även kan används för incheckning. Men digitalisering har även blivit en 

viktig utvecklingsmöjlighet för företag inom besöksnäringen gällande framtagandet av nya effektiva 

lösningar (Paraskevas & Brookes 2018. I Indien har en mobilapplikation utvecklats som heter ”Rescue 

Me” där tecken är framtagna för att identifiera sextrafficking. Applikationen ska finnas tillgänglig för 

hotellpersonal att använda för att varna lokal polis när misstanke om trafficking eller sexköp 

uppmärksammas (Thacker 2019). Det finns även nya möjligheter kring incheckning på hotell i form 

av exempelvis användningen av företagsapplikationer eller inchecknings kiosker (Paraskevas & 

Brookes 2018). Flamingo Hotell & Casino som är beläget i Las Vegas har med hjälp av digitalisering 

utvecklat självincheckningskiosker för att underlätta för gästen. Tanken är att processen för 

incheckning ska kunna ske på ett mer tidseffektivt sätt. Kioskerna kräver en giltig rumsreservation, ett 

giltigt pass och ett giltigt kreditkort för att kunna användas. Om dessa tre krav uppfylls kommer 

kiosken att identifiera bokningen som giltig för att sedan skriva ut nyckeln i form av ett plastkort. 

Kioskerna gör att mötet mellan gäst och receptionspersonal minskar (Flamingo Las Vegas u.d). 

Personalen har då färre möjligheter att uppfatta misstanke om brott om den lilla interaktionen med 

gäster ersätts (Oh et al. 2011). Ytterligare finns det samarbeten mellan gäster på hotell och lokala 

myndigheter. Det är välkänt att traffickers ofta använder hotellrum som plats för att fotografera sina 

offer för att sedan använda dessa i annonser som publiceras på internet. Även de minsta detaljerna i 

ett rum kan ge upphov om vart hotellet är beläget. För att underlätta för myndigheter och samtidigt 

involvera samhället i förebyggandet mot sextrafficking skapades TraffickCam. TraffickCam är en 

enkel telefonapplikation där gäster på hotell laddar upp bilder på sitt hotellrum från fyra olika vinklar 

(Stylianou et al. 2017). Användaren berättar vilket hotell och rum bilderna är tagna ifrån, alla bilder 

som publiceras skapar en gemensam databas där annonser sedan kan scannas för att hitta potentiella 

matchningar bland de redan uppladdade bilderna. Bilder som är publicerade av hotellen själva eller 

andra bokningssidor är ofta tagna av professionella fotografer. Skaparna till TraffickCam menar att 

dessa bilder kan missa viktiga detaljer som kan användas i lokaliseringen av hotellrum jämfört med 

gästernas mer “ärliga” bilder (Stylianou et al. 2017). 

Hotellkedjan Nordic Choice har genom sin mobilapplikation möjliggjort för gäster att använda sin 

mobiltelefon till att betala rummet, låsa upp dörren till rummet samt att aktivera hissen (Nordic Choice 

Hotels 2018). Utvecklingen grundar sig i att företaget vill underlätta vissa processer för gästen, vilket 

enligt Paraskevas & Brookes (2018) kan påverka hotellens möjlighet att kontrollera vilka personer som 

befinner sig på rummen. Oh et al. (2011) menar att människor i dagens samhälle blir alltmer beroende 
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av digitaliserade lösningar. Oh et al. (2011) nämner dock att detta beroende och turismnäringens 

befogenhet att möta utvecklingen gör att allt fler företag och hotell inom besöksnäringen idag erbjuder 

tjänster utan den sociala interaktionen med personal. Det anses vara både tids- och kostnadseffektivt 

för företagen att fortsätta utveckla lösningar i en mer digitaliserad anda. Dock kan digitala lösningar 

inom hotellsektorn bidra till en mer anonym relation mellan personal och gäst (Oh et al. 2011). 

 

2.2.5 Förebyggande åtgärder 

Hotellpersonal i Indien har fått tillgång till checklistor som med hjälp av 50 tecken ska hjälpa 

personalen att identifiera fall av trafficking eller sexköp. Checklistan ska vara uppdaterad att hjälpa 

personal att identifiera misstanke redan innan, vid incheckning och under vistelsen. Dessa tecken 

inkluderar exempelvis en frekvent begäran om nya lakan, om stör ej skylten är upphängd i flera dagar 

eller förfrågningar om rum med utsikt över parkeringen. Rum ut mot parkeringen kan gynna 

människohandlare på olika sätt, exempelvis möjliggör dessa rum för signalering om eventuella 

problem uppstår eller för att identifiera vilken typ av bil sexköparen kör för att avgöra pris på sexköpet. 

Att ha en checklista med tecken likt ovanstående kan hjälpa personalen att känna igen misstänkt 

beteende och rapportera till myndigheterna (Thacker 2019). 

Ett steg i USA:s anti-traffickingstrategi är just förebyggande. Genom utbildning kan förebyggandet 

ske och genom olika program, initiativ och kampanjer ökar den allmänna kännedomen. “The blue 

campaign” är en kampanj som riktar sig mot hotellindustrin och förser hotell med information som 

kan laddas ner och skrivas ut för att sättas upp i anläggningen. Det finns verktyg som hotellpersonalen 

kan använda, genom olika indikatorer och tecken som är typiskt för trafficking och de som blir utsatta. 

De är speciellt utformade för de olika arbetslagen, exempelvis för receptionen, housekeeping, 

vaktmästare, säkerhetsvakter med flera (Winters 2017). Hotellets personal utgör en stor del av 

kundnöjdheten och personalens välmående är viktigt för att erbjuda en bra gästupplevelse. Personalen 

är en stor del av CSR och bland annat de som påverkar säkerheten (Serra-Cantallops et al. 2018). 

Gäster tänker främst på komfort eller läget av ett hotell och inte på säkerheten. Men om det skulle ske 

något och säkerheten inte upplevs god nog, kan hotell få stämningar mot sig vilket leder till negativ 

publicitet (Tarlow 2014). Ett amerikanskt hotell blev stämda på grund av att deras säkerhet inte ansågs 

tillräcklig, då fyra trafficking offer blev räddade under ett polistillslag på deras anläggning, hotellets 

plikt är att skydda gästerna och hotellet misslyckades med det (Winters 2017). Tarlow (2014) beskriver 
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att inget kan förstöra ett hotells rykte så mycket som bristande säkerhet. Säkerhet är en stor del av 

hotellets rykte och trafficking är en del av ett säkerhetsproblem.  

CSR är en förebyggande åtgärd i form av policys och dokument som företag kan använda sig av för 

att motverka sextrafficking. Riktlinjer som exempelvis FN, organisationen för ekonomisk kooperation 

& utveckling och ISO 26000 har producerat. Dessa dokument inkluderar fokusområden så som 

mänskliga rättigheter, vilket inkluderar frågan kring trafficking. Den internationella ISO 26000 

märkningen innehåller sociala ansvarstagande, att förebygga trafficking vilket kan vara en positiv 

konkurrensfördel för företag. De positiva fördelarna inkluderar även varumärke, moraliska 

ställningstagande och bibehållande av kunder och personal. Utfallet av detta kan öka den hållbara 

utvecklingen för företaget och även en ekonomisk vinst. Inom hotellbranschen har CSR ökat de 

senaste decennierna, och en viktig del av den sociala hållbarheten är utbildning för personal (Winters 

2017).  

Förutom att använda sig av CSR måste företag följa lagen kring trafficking. Ett exempel i USA, 

Kalifornien beskriver att hotell måste ha koll på lagstiftande ändringar kring trafficking. I USA har 

flera stater valt att göra nya lagstiftningar för att säkerställa att hotell faktiskt bidrar med förebyggande 

av trafficking, 2017 introducerade Kalifornien tre nya lagar som påverkar hotellindustrin. En lag 

handlar om att hotell som är i risk för att bli utsatta för trafficking måste förse personalen med 

utbildning hur de kan uppmärksamma tecken och rapportera fall av trafficking. En annan lag 

behandlar hur hotell, motell och andra boende former som förser med övernattning måste förmedla 

information kring trafficking i anläggningen och vid misslyckande av detta ges böter (Winters 2017). 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens metodologiska angreppsätt som utgår från kritisk teori samt metodval, urval och 

datainsamling. Båda intervjuguiderna finns tillgängliga i slutet av uppsatsen se bilaga 1 och bilaga 2 då de har använts 

som grund för datainsamlingen. Analysen av materialet tydliggörs och därefter diskuteras validitet och reliabilitet samt 

etiska aspekter kring studien och slutligen en metodreflektion där för- och nackdelar diskuteras angående metodvalet. 

 

3.1 Studiens angreppsätt 

Vår vetenskapliga ansats utgår från en kritisk teori. Smith (2010) förklarar att kritisk teori inte behöver 

ses som en teori utan ett sätt att tolka världen genom att fokusera på samhällets konflikter, 

maktrelationer och ojämställdhet. Veal (2011) förklarar att det kritiska tillvägagångssättet inom 

forskning påverkas av särskilda uppsättningar av övertygelser eller värderingar som blir kritiska mot 

den status quo som speglar samhället (Veal 2011). Vår studie grundar sig i informella och formella 

maktstrukturer hos hotellen som vi studerar., alltså makt i en organisationsstyrning. Informella 

maktstrukturer syftar till det arbete som personalen tar ansvar för som inte har kommunicerats ut från 

företagsledningen utan baseras på tyst kunskap, vilket leder till profilering. Formella maktstrukturer 

baseras på kommunikationen mellan chef och personal samt vilka policys som företaget har 

implementerat. 

Kritisk teori innefattar begreppet makt och förståelsen av hur samhället och sociala relationer 

konstrueras. Ojämlikhet kan förstås som en form av maktobalans där vissa personer har större 

möjlighet att påverka sina liv och samhället än andra (Graham 2005). Makt kan vara verksamt på flera 

olika nivåer i samhället, bland annat i mänsklig interaktion och inbyggd i social och samhällelig 

organisering på både lokal och global nivå (Ingemann Holm 2016). Makt och motstånd är ofta tätt 

sammanvävda. Motstånd ses som en form av makt genom att ta eller kräva makt för förändring 

(Hirdman 1990). Denna syn utgår från en förståelse av makt som produktiv, alltså som en kraft som 

får någonting att hända, att något förändras (Hirdman 1990). Att flitigt arbeta fram metoder och 

implementera arbetssätt i praktiken är exempel på motstånd mot de maktstrukturer som försvårar och 

ibland förvägrar vissa människor deras rättigheter (Hirdman 1990).  

Kritisk teori utgår från att sociala relationer drivs av obalans av makt och ojämlikhet, därmed styrs 

observationer utifrån denna punkt. Det bidrar med subjektivitet och ibland en förutspådd slutsats. 

Det kan ses som negativt att använda sig av en kritisk teori eftersom forskare ofta sätter en personlig 
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agenda framför ett syfte att förstå sociala samhällsmönster (Smith 2010). Vår studie problematiserar 

ett världsomfattande problem (sextrafficking) som utnyttjar hotell för distribution, vårt syfte är att 

undersöka hur företag i hotellbranschen vidtar åtgärder för att förebygga sextrafficking av människor. 

Smith (2010) menar att risken med kritisk teori är att personlig subjektiv agenda går före den objektiva 

faktabaserade forskning. För att reducera den risken fokuserar vi på arbetsprocessen och gör inte 

några moraliska ställningstaganden. Jennings (2009) beskriver att kritisk teori skiljer sig från den 

positivistiska teorin då den istället för att nöja sig med att beskriva verkligheten som den är istället 

kritiserar redan befintlig kunskap till mer analytiska tolkningar över hur den rådande ordningen kan 

förändras och förbättras (Jennings 2009). Vår studie baseras på analytiska tolkningar av den 

insamlande data. Graham (2005) menar att djupare förståelse och kunskap kring subjektet bäst nås 

genom kvalitativa metoder när syftet är att utgå från olika informanters verklighet. Kritisk kvalitativ 

forskning är en av flera genrer av efterfrågan på icke-kvantifierbara egenskaper i det sociala livet 

(Graham 2005). Kritisk teori berör ställningstagandet att ingen förståelse har uppnåtts om den inte 

också tar ställning till om dessa regelbundenheter är ett utslag av legitimitet eller maktutövande 

(Graham 2005). Ett kritiskt synsätt behövs inom turismforskningen och framförallt ett fokus på 

maktstrukturer som visar både negativa och positiva sidor. Turism har länge studerats som ett 

fenomen som bidrar med positiva ekonomiska effekter men har inte tidigare ifrågasatts utifrån fler 

disciplinära ämnen. Den kritiska vändningen är viktig för att kunna tolka, förstå och ifrågasätta fler 

fält som påverkar den maktordning som finns på fler nivåer inom turismindustrin och skapa en djupare 

förståelse till varför de existerar (Tribe 2007).  

Eftersom valt studieområde speglar olika arbetsplatser, arbetsroller och avdelningar låter den 

kvalitativa metoden oss använda datainsamlingen för att få anpassade svar från olika verkligheter 

kopplat till syfte och frågeställning. Urvalet är därför strategiskt valt av författarna för att kunna 

presentera verkligheten från olika positioner på en arbetsplats samt visa vilka formella och informella 

maktstrukturer som finns. 

 

3.2 Metodval 

Till vår uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod vilket ger oss möjlighet att fördjupa 

oss i hur hotellverksamheter arbetar med olika frågor och strategier för att förebygga trafficking samt 

hur personalen upplever arbetet. Phillimore & Goodson (2004) menar att turismvetenskap tidigare 
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ofta undersökts med kvantitativ metod men användningen av nya forskningsparadigm inom turism 

har gett en effekt, som utvecklat turismvetenskapen genom användning av kvalitativa tolkande 

metoder som skapar en förståelse för aktörer inom turism. Kvalitativa forskningsmetoder kan bidra 

med en större förståelse för turism som studieområde genom djupa analyser. Phillimore & Goodson 

(2004) belyser även att kvalitativ turismforskning bidrar med deskriptiva analyser som behövs inom 

fältet som komplement till den kvantitativa och normativa förståelsen. Vår studie undersöker aktörer 

inom turismbranschen och därmed passar en kvalitativ metod med en kritisk inriktning för att skapa 

en förståelse för hur dessa arbetar. Kritisk teori är enligt Smith (2010) ett sätt att tolka maktrelationer. 

Genom att intervjua både chefer och personal kan vi identifiera både informella och formella 

maktstrukturer som finns inom verksamheten.  

Vår datainsamling sker genom åtta semi-strukturerade intervjuer där vi använt oss av två olika 

intervjuguider. Informanterna arbetar på olika avdelningar vilket är ett strategiskt urval för att kunna 

se på maktrelationer i företagen sett till chef och personal. Valentine (2005) menar att en av styrkorna 

med detta tillvägagångssätt är att semi-strukturerade intervjuer tillåter respondenter att ta upp frågor 

och perspektiv som intervjuaren inte kan ha förutsett. Den insamlade datan analyseras med en tematisk 

analys. Braun & Clarke (2006) anser att tematisk analys kan användas för kritiska kvalitativa ansatser, 

eftersom dessa inte bara är deskriptiva utan även tolkande. 

 

3.3 Urval  

Intervjuinformanter till expertintervjuerna är valda utifrån författarnas kriterier genom ett strategiskt 

urval vilket David & Sutton (2017) menar är när urvalet bygger på forskarens uppfattning om vem 

som är lämpligast som informant. Svenning (2003) beskriver expertintervjuer som direkt 

faktahämtande och syftet är att informanten har mycket information att ge. Kriterier för 

expertinformanterna var att personerna har en chefsroll inom hotellet då denne har mest makt och 

information kring det förebyggande arbetet och diverse policys och implementeringar som gjorts. Vår 

teori visar att styrning ofta sker top-down och därför krävs en informant som är chef för att kunna se 

den formella strukturen i företaget. Med denna metoden säkerställer vi att individerna som är centrala 

inom ramen för vår studie väljs ut. Tanken med undersökningen är inte att generalisera och urvalet är 

inte representativt för populationen, däremot väljer vi individer som är centrala inom ämnet. 
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Eftersom vi söker fördjupande svar på vår frågeställning krävdes det att hotellen hade följande 

kriterier; medelstora, belägna i en stad i Sverige och att en ansvarig chef kunde ställa upp på 

expertintervju. Med benämningen medelstora hotell har författarna valt att 100–250 rum är ett 

medelstort hotell. Detta val gjorde eftersom det inte skulle vara för ”litet” utan ha många tillgängliga 

rum och därmed ett stort gästflöde. Hotellet skulle vara beläget i Sverige där vår avgränsning gjorts 

men även i en stad, eftersom sextrafficking oftast sker i städer. Urvalet består endast av hotell som 

tillhör en hotellkedja i mellansverige. Följande hotellkedjor undersöks i studien: Scandic hotels, Best 

Western hotels and resorts och Elite hotels. Den faktiska geografiska platsen är av mindre vikt 

eftersom vi inte undersöker problemet kopplat till en geografisk plats utan inom en viss bransch.  

Urvalet till de kvalitativa intervjuerna valdes utav expertinformanten på hotellen, de kvalitativa 

informanterna är personal som inte har en chefsposition. Expertinformanten valde en eller flera i 

personalen från receptionen, restaurangen eller housekeeping som informanter. Därmed blev det ett 

slags snöbollsurval, då expertinformanterna valde ut informanter till de kvalitativa intervjuerna. David 

& Sutton (2017) beskriver att snöbollsurval är en informell metod och att det bygger på nätverk. I vår 

undersökning blir nätverket expertinformanternas arbetsplats. Detta urvalet gjordes eftersom 

expertinformanterna har kunskap om vilka i personalen som har erfarenheter kring sextrafficking. Vi 

informerade expertinformanterna att vi önskade personal från olika avdelningar på hotellet för att få 

olika perspektiv på problemet. När vi besökte expertinformanterna för intervju valde två av dem ut 

personal till de kvalitativa intervjuerna när vi var på plats och en av dem hade valt ut och meddelat sin 

personal innan vårt besök. Personalen som var informanter till de kvalitativa intervjuerna har mer 

erfarenhet av den informella strukturen och hur det faktiska arbetet ser ut vilket berör en del av 

frågeställningen. Svenning (2003) beskriver att ett snöbollsurval kan vara ett bra sätt att välja 

intervjupersoner då en intervju ger uppslag till en annan. En aspekt att ta hänsyn till i urvalet är att de 

kvalitativa intervjuerna valdes av deras chef, vilket kan bidra till bias, vilket kan innebära att chefen 

väljer ut en informant som representerar sig väl i vår intervju och med fördel till verksamheten. Våra 

kriterier var en erfaren medarbetare från antingen receptionen, restaurangen eller housekeeping som 

kände sig bekväm med ämnet och det tog expertinformanterna hänsyn till. En annat kriterium var att 

de kvalitativa intervjuerna genomfördes under samma dag som expertintervjuerna för att vi dels ville 

vara tidseffektiva men även för att informanterna inte skulle påverka och diskutera frågorna med 

varandra. 
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Våra expertinformanter rekryterades genom att vi skapa en lista med potentiella hotell som uppnådde 

kriterierna, listan innehöll 31 stycken hotell som kontaktades via mail med en förfrågan om att delta 

på en intervju. Fyra hotell tackade ja och vi bokade in åtta intervjuer sammanlagt. Vi gjorde ingen 

uppföljning på övriga hotell utan fokuserade på de hotell som svarat ja och började förbereda inför 

intervjuerna. Av de fyra hotellen som tackade ja, genomförde vi en expertintervju på samtliga hotell, 

på två av hotellen genomförde vi en kvalitativ intervju och på ett hotell genomförde vi två kvalitativa 

intervjuer. Efter vi genomfört fyra expertintervjuer och fyra kvalitativa intervjuer fann vi en samsyn i 

datan och ansåg att vi nått en empirisk mättnad. 

I resultatet benämns expertintervjuerna med E1, E2, E3 och E4 och de kvalitativa intervjupersonerna 

med K1, K2, K3 och K4. På hotell 4 fanns ingen möjlighet till en personalintervju på grund av interna 

orsaker. Informationsrutan nedan visar överskådligt vilka personer som tillhör vilken verksamhet.  

 

Hotellverksamheter Informant Position i verksamheten 

Hotell 1 E1 Receptionschef 

Hotell 1 K1 Receptionist 

Hotell 2 E2 Operativchef 

Hotell 2 K2 Frukostansvarig, arbetar även i reception  

Hotell 3 E3 Receptionschef 

Hotell 3 K3 Receptionist 

Hotell 3 K4 Husfru på städavdelningen 

Hotell 4 E4 Hotellchef 

Tabell 1. Hotellkedjor med respektive informanter. Konstruerad av författarna.  

 

3.4 Datainsamling  

Vår primärdata hämtas utifrån en kvalitativ metod och vi använder oss av semi-strukturerade 

intervjuer. Med en kvalitativ metod samlas mjukdata in, som är beskrivande data. Veal (2018) menar 

att kvalitativ metod tenderar att vara information i form av ord och generellt mer innehållsrika data 

med färre subjekt än kvantitativa metoder, vilket passar vår undersökning då vi inte önskar att 
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generalisera utan exemplifiera. Den övergripande tanken med kvalitativa undersökningar är att kunna 

exemplifiera och sedan dra slutsatser, vilket krävs för att besvara vår frågeställning (Svenning 2003). 

Till vår undersökning har vi använts oss av semi-strukturerade intervjuer med två olika intervjuguider 

se bilaga 1 och 2. Veal (2018) beskriver att semi-strukturerade intervjuer innebär att ett eller flera teman 

behandlas under intervjun med få förberedda frågor och möjligheten till att forma frågor till 

informanten under intervjuprocessen. Detta är en fördel då följdfrågorna blir anpassande till 

informanterna som arbetar på olika avdelningar. En positiv aspekt med intervjuer är enligt Kvale 

(1997) att de ofta är fokuserade på teman och behöver inte vara helt strukturerade, vilket bidrar med 

en fördel då intervjun blir mer informell och Kvale (1997) menar att oväntade och livliga svar erhålls 

när intervjuproceduren är mer spontan. 

Vi har genomfört 4 expertintervjuer och 4 kvalitativa intervjuer. Vi använde två olika intervjuguider 

till expertintervjuerna (bilaga 1) och de kvalitativa intervjuerna (bilaga 2) eftersom olika frågor kring 

temana behandlas olika inom arbetslagen på arbetsplatsen och vår önskan var att se på dessa teman 

från olika perspektiv. Svenning (2003) menar att chefer som har inflytande över en verksamhet 

antagligen inte pratar så mycket om missförhållanden utan snarare kan försköna bilden. Personalen 

däremot kan ha ett annat perspektiv då de ofta arbetar utifrån den informella strukturen. Till 

expertintervjuerna valdes personer med chefsposition ut som informanter och de valde i sin tur ut 

informanter till de kvalitativa intervjuerna från sin personal på hotellet. Expertinformanterna valdes 

för att undersöka hur de formella strukturerna i verksamheten ser ut, samt att de har en chefsposition 

vilket innebär ett ansvar över personalen samt att kommunicera information och återkoppling. De 

kvalitativa intervjuerna har vi ett syfte att få deskriptiv information och hur de informella strukturerna 

ser ut på arbetsplatsen. Våra två intervjuguider är skapade utifrån vår frågeställning och anpassade 

efter expertinformanterna och de kvalitativa informanterna. Intervjuguiderna är utformade som listor 

med teman och frågor, Veal (2018) beskriver att en intervjuguide kan ses som en checklista där teman 

och viktiga frågor är inkluderade som samtidigt kan utvecklas under processen. En fördel med semi-

strukturerade intervjuer är att förändringar kring frågorna och uppföljning av svaren kan göras (Kvale 

1997). Vi diskuterade fram frågor och teman som var relevanta för vår frågeställning och valde därmed 

att ha två intervjuguider för att ha anpassade frågor till de två grupperna av informanter. Majoriteten 

av frågorna är öppna för att skapa en öppen miljö för informanterna och möjligheten till att tala fritt.  

Intervjuguiden som är skapad för expertintervjuerna är uppdelad i tre förutbestämda teman som är 

följande: förebyggande av sextrafficking, samarbete & kommunikation och CSR. Frågorna kring temat 



   
 

26 
 

förebyggandet av trafficking handlar om hur informanternas verksamheter arbetar med frågor och 

förebyggande av sextrafficking på deras hotell, vilka policys och regler de följer och hur digitalisering 

påverkar arbetet. Utbildning och återkoppling är även viktiga aspekter i temat, vilket kan knytas an till 

hur informella och formella maktstrukturer ser ut i verksamheten. Vårt huvudfokus är hur och vad 

informanternas verksamheter gör för att förebygga trafficking på deras hotell. Temat samarbete & 

kommunikation fokuserar på i vilken utsträckning informanternas verksamheter samarbetar med andra 

aktörer, frågor kring hur arbetet påverkas av samarbetspartners och om/hur de kommuniceras internt 

i verksamheten samt externt med andra aktörer. Temat CSR berör hållbarhet och framförallt frågor 

om social hållbarhet kopplat till sextrafficking, vilket exempelvis är säkerhet på arbetsplatsen och 

policys. Det berör även hur arbetssätt implementeras och vad verksamheterna gör för att uppnå 

socialhållbarhet. Intervjuguiden som är skapad för de kvalitativa intervjuerna är uppdelad i två 

förutbestämda teman som är följande: förebyggande av sextrafficking och samarbeten. Vi valde att inte ta 

upp temat CSR till de kvalitativa intervjuerna eftersom teorin visar att CSR implementeras av 

ledningen och därmed har inte personalen på lägre nivå lika stor kunskap kring CSR som cheferna 

har. Frågorna kring temat förebyggande av sextrafficking fokuserar kring utbildning och det faktiska arbete 

med frågor som berör trafficking. Temat belyser även vilken roll informanten har i förebyggandet. 

Temat samarbeten syftar på hur olika avdelningar samarbetar i frågor och förebyggande av 

sextrafficking, samt hur information kommuniceras inom verksamheten och hur styrningen ser ut. 

Det inkluderar även hur samarbete med andra hotell fungerar och hur återkoppling från chefer ser ut. 

Vi har gjort sju personliga intervjuer samt en telefonintervju med en expertinformant. Med personlig 

intervju syftar vi på att vi har träffat informanterna i verkligheten. Expertinformanten till 

telefonintervju var först bokad för en personlig intervju men blev inställd av informanten och därmed 

blev lösningen en telefonintervju, Madeleine genomförde telefonintervjun under informantens 

arbetstid. Författarna har tillsammans genomfört samtliga personliga intervjuer, telefonintervjun 

genomfördes av Madeleine eftersom det blir en tydligare kommunikation då informanten endast 

behöver förhålla sig till en person. De personliga intervjuerna genomfördes på informanternas 

arbetsplats under arbetstid, informanterna fick själva välja ett bekvämt ställe att genomföra 

intervjuerna på och samtliga valde att vi skulle sitta i restaurangen. David & Sutton (2016) beskriver 

att fördelen med personliga intervjuer är att svarsfrekvensen blir högre jämfört med exempelvis 

enkäter samt att mer komplexa frågor kan ställas. Under intervjun fanns arbetande personal och under 

några tillfällen gäster runt omkring oss vilket bidrog till en informell stämning, Svenning (2003) 
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beskriver att vid en informell intervju ska intervjuaren inte påverka och undvika argumentation samt 

lyssna på informanten. Vi lät samtliga informanter tala kring våra teman och frågor samt lät dom prata 

till punkt innan vidare följdfrågor ställdes. Vi valde att leda 5 respektive 3 intervjuer var, eftersom vi 

ansåg att det är enklare för informanten att få frågor ställda från en person och den andra kunde backa 

upp med följdfrågor och föra anteckningar. Svenning (2003) menar att en stor fördel vid ett personligt 

möte är möjlighet till att skriva ner kommentarer och iaktta kroppsspråk under processen av intervjun, 

vilket en av oss gjorde medan den andra fokusera på samtalet med informanten.  

Under intervjuerna ställde vi flera följdfrågor för att fördjupa oss inom våra teman för att kunna 

besvara vår frågeställning utförligt. Svenning (2003) förklarar att följdfrågor är ett viktigt instrument i 

en informell intervju. Vilket till vår fördel kan ge mer kompletta svar från informanterna. Nackdelen 

med telefonintervju är att det inte är lika lätt att läsa in hela personens och situationens intryck. Många 

nyanser och gester kan gå miste om då enbart ljudintryck förmedlas (Valentine 2005). Under processen 

av telefonintervjun ställdes även flera följdfrågor för att kunna få kompletta svar inom våra teman.  

Expertintervjuerna tog mellan 20–40 minuter, svaren på våra frågor var utförliga och cheferna hade 

märkbart mycket erfarenheter som de delade med oss. De kvalitativa intervjuerna tog mellan 5–15 

minuter, personerna som intervjuades kom från olika avdelningar och hade olika erfarenheten kring 

ämnet. Det vilket visades när våra teman togs upp under intervjun då informanterna förklarade sina 

uppfattningar kring sextrafficking utifrån hur deras avdelning arbetade. En nackdel med temat är att 

informanterna kan anse ämnet känsligt. Shenton (2004) förklarar att för att få ärliga svar direkt från 

informanter ska intervjuare vara tydligt med att det inte finns några rätta svar på frågorna och att 

informanter ska prata utifrån egen erfarenhet. För att få informanterna att svara utförligt på frågorna 

kan den informella strukturen på intervjun vara en fördel, även möjligheten till att fritt prata kring våra 

teman och frågor för att inte bli påverkade av intervjuaren. 

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett mail ut till expert-intervjuinformanterna som innehöll 

information om samtycke och intervjuguiden. Detta för att informanterna skulle kunna förbereda sig 

inför intervjun samt ge sitt informerande samtycke till att delta. Expert-intervjuinformanterna delade 

sedan med sig av informationen till sin personal. Samtliga intervjuer spelades in med godkännande 

från informanter, genom att spela in intervjun kan intervjuaren koncentrera sig på samtalet (Svenning 

2003; Kvale 1997). En annan fördel är enligt Kvale (1997) att inspelade intervjuer kan lyssnas på flera 

gånger för att registrera tonfall, pauser eller dylikt. Innan en intervju äger rum bör intervjuaren skaffa 

sig förkunskaper om ämnet. Eftersom en kvalitativ intervju syftar till att identifiera nya fenomen, nya 
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kvaliteter och nya företeelser är det viktigt att veta vad som är känt respektive inte känt sedan tidigare 

(Kvale & Brinkmann 2014). Därmed förberedde vi oss innan vi genomförde intervjuerna, vi är väl 

pålästa inom ämnet och bland annat läst om vad lagen säger kring sextrafficking, statistik och 

teoretiska definitioner. 

 

3.5 Analys av materialet  

Vi har använt oss av en tematisk analys, Braun & Clarke (2006) beskriver att en tematisk analys kan 

användas för att summera och beskriva data för att sedan tolka. Vår presentation av data kommer vara 

genom teman och underkategorier för att summera, jämföra data och sedan tolka innehållet. 

Vi utgår från vårt metodologiska angreppsätt kritisk teori och Braun & Clarke (2006) menar att 

tematisk analys kan användas för kritiska kvalitativa ansatser, eftersom dessa inte bara är deskriptiva 

utan även tolkande. 

Vi använder oss av ett abduktivt angreppssätt vilket innebär en växling mellan att tänka induktiv och 

deduktivt (Hjerm et. al. 2014). Vi skapade förutbestämda teman för intervjuguiderna som vi använder 

oss av i empirin och de underkategorier som kodats fram kommer från vår insamlade data. Våra 

förutbestämda teman från intervjuguiden används till rubriker för att presentera empirin på ett tydligt 

sätt och besvara våra frågeställningar samt underlätta analysarbetet. Braun & Clarke (2006) beskriver 

att varje tema har ett grundkoncept. För expertintervjuerna var de förutbestämda temana förebyggande 

av sextrafficking, samarbeten & kommunikation och CSR. Dessa teman har olika koncept, då de fokuserar 

på arbetet kring trafficking sett från olika aspekter samt behandlar olika delar av frågeställningen. De 

förutbestämda temana för de kvalitativa intervjuerna var förebyggande av sextrafficking och samarbeten 

vilket behandlar personalens upplevelser och arbete i förebyggandet samt hur samarbete ser ut på 

arbetsplatsen. Vi kommer presentera expertintervjuerna och de kvalitativa intervjuernas gemensamma 

tema tillsammans, alltså förebyggande av sextrafficking och samarbete & kommunikation eftersom vi ville 

kunna presentera likheter och skillnader på arbetsplatsen. 

Första delen av analysen var att transkribera intervjuerna för att kunna göra datan analyserbar. Hjerm 

et al. (2014) menar att noggranna och fullständiga utskrifter är nödvändiga för en kvalitativ analys. 

Andra delen av analysarbetet är att läsa igenom de transkriberade intervjuerna, Braun & Clarke (2006) 

beskriver att man bör bekanta sig med den insamlade data för att skapa idéer kring vad som är 

intressant i materialet. Datan reducerades genom kodning av materialet, Hjerm et al. (2014) beskriver 
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att kodning gör materialet med hanterbart. Kodning genomfördes gemensamt och skedde i en löpande 

process, vi kodade först fram nyckelord genom att leta efter gemensamma teman och markerade 

intressanta citat för att skapa en bild över vad som var viktigast. Braun & Clarke (2006) förklarar att 

processen av kodning är en del av analysen då data blir organiserad för att kunna presenteras och 

analyseras. Vi gjorde en lista av nyckelord se tabell 2, som vi kodat fram och diskuterade hur vi kunde 

forma underkategorier av dessa för att ringa in det mest essentiella som framkom i den insamlade data. 

Braun & Clarke (2006) förklarar att tredje steget av analysarbetet är att skapa teman utifrån 

nyckelorden som vi kodat fram. Dessa teman använder vi som underkategorier till våra förutbestämda 

tema. Under temat förebyggande av sextrafficking kodade vi fram underkategorierna; tillvägagångssätt, som 

syftar på vilka sätt verksamheterna och personalen arbetar förebyggande. Ingripande som innehåller hur 

de ingriper vid misstanke i bokningar för att förebygga direkt eller vid första personliga kontakten med 

gästerna. Denna underkategori visar även på hur makt spelar en roll i ingripandet då chefer ibland tar 

över misstänkta fall från personalen för att hantera problemen. Profilering behandlar hur de använder 

sig av profilering av gäster vilket varierar beroende på hur mycket arbetserfarenhet informanterna har. 

Utbildning fokuserar på om personal har fått utbildning för att kunna ingripa vid ett misstänkt fall av 

sextrafficking. Digitalisering handlar om vilka utmaningar informanterna ser på utvecklingen av 

digitalisering. Under temat samarbete & kommunikation kodade vi fram underkategorierna intern 

kommunikation som behandlar kommunikation inom verksamheterna samt mellan personalen. Externa 

resurser syftar på vilka samarbeten som de har med andra aktörer för att kunna förebygga sextrafficking. 

Under temat CSR kodade vi fram underkategorin omedveten CSR där vi förklarar hur informanterna ser 

på CSR. Tar ansvar innehåller hur verksamheterna arbetar med policys och frågor som är kopplade till 

CSR, men informanterna själva benämnde inte deras arbete som just CSR därav en omedveten CSR 

som görs för att stärka lokala samarbeten samt ställningstagande. Se tabell 2 för visualisering av teman, 

nyckelord och underkategorier. Analysen presenterar vi utifrån våra förutbestämda teoretiskt 

förankrande teman från intervjuguiden.  

Förutbestämda teman Nyckelord Underkategorier 

Förebyggande av sextrafficking Kolla bokningar 

Förskottsbetalningar 

Legitimation 

  

Svensk lag 

Tillvägagångsätt 

  

  

  

Ingripande 
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Ledningen inkopplad 

Magkänsla 

 

Profilering av gäster 

Erfarenhet 

  

Avsaknad av utbildning 

Information från polis 

  

Utmaningar 

GDPR  

Externa kanaler 

 

 

 

Profilering 

  

  

Utbildning 

  

 

Digitalisering 

Samarbete & kommunikation Pratar med varandra 

Rapportera 

Överlämning 

Dela erfarenheter 

Jobba tillsammans 

  

Myndigheter 

Polissamarbete 

Tipsa polis 

Länsstyrelsen 

Intern kommunikation 

  

  

  

  

  

 Externa resurser 

CSR Vad är CSR? 

Trygghet 

  

Policys 

Maillista 

Hotellgrupp 

Varna andra 

Ställningstagande 

Omedveten CSR 

  

 

Tar ansvar 

 

Tabell 2. Visualisering av teman, nyckelord och underkategorier. Konstruerad av författarna. 
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3.6 Validitet och reliabilitet  

Validitet innebär hur bra vi lyckas se sambandet mellan den teoretiska definitionen och operationella 

definitionen. Ibland är det svårt att veta om validiteten är hög eller låg eftersom det är en 

bedömningsfråga baserad på teoretisk förståelse och tidigare forskning (Hjerm et al. 2014). Inre 

validitet handlar om uppsatsens koppling mellan teori och empiri och yttre validitet handlar om 

helheten. Med en kvalitativ metod är det enklare att uppnå validitet, främst sett till den inre validiteten 

(Svenning 2003). Vi har granskat våra källor och kritiskt läst all text för att säkerställa kvalitet av teorin 

och för att ha förkunskap inför intervjuerna. Expertinformanterna var utvalda från ett strategiskt urval 

för att säkerställa kvaliteten av empirin genom att informanterna satt på en chefsposition och därmed 

har makt genom styrning av sin personal. Informanterna till de kvalitativa intervjuerna valdes med ett 

snöbollsurval där expertinformanterna valde personal från sitt hotell, vilket även säkerställer att rätt 

personer blev utvalda av en person i chefsposition. Detta kan vara en risk för att chefen väljer en 

person som pratar gott om hotellet och visar sig partisk. Vi hanterar den risken med urvalskriterier av 

de kvalitativa informanterna, där de ska komma från olika avdelningar och vara erfarna medarbetare 

som känner sig bekväma med ämnet. Vi hade även ett kriterium att intervjuerna som skedde på samma 

arbetsplats skulle ske på samma dag för att vi skulle vara tidseffektiva men även för att informanterna 

inte skulle bli påverkade av varandra och hinna diskutera frågorna i mellan varandra. 

Creswell & Miller (2000) beskriver att för att nå trovärdighet i en kvalitativ studie kan man beskriva 

urval och teman på detaljnivå, tjockbeskrivning är djup och detaljrik till skillnad från tunnbeskrivning 

som är mer faktabaserad. Vi har använt oss av tjockbeskrivning för att stärka trovärdigheten av 

studien. Kvale (1997) beskriver att saknad av objektivitet diskuteras ofta inom kvalitativa 

forskningsundersökningar eftersom det ofta är ett samspel mellan människor. Vi är medvetna om att 

intervjuaren påverkar intervjusituationen därför har vi försökt påverka informanterna så lite som 

möjligt genom att låta dem tala fritt och inte ställt ledande frågor. Med en kvalitativ intervju medföljer 

ett analysarbete som blir subjektivt och detta medför att studien inte är lika replikerbar som en 

kvantitativ metod. Dock anser vi att om studien skulle återskapas vid ett senare tillfälle med liknande 

urval och samma frågor skulle resultatet vara jämförbart. Därmed skulle resultatet bli liknande, 

resultatet är exemplifierande och inte generaliserande. 

 



   
 

32 
 

3.7 Etiska aspekter  

Informanterna i studien har blivit väl informerade om vad studien kommer att handla om och har i 

förhand fått se över intervjuguiden och godkänt innehållet. Då studien intresserar sig för ett känsligt 

ämne är det extra viktigt att intervjupersonen och informanten har tillgång till samma information 

gällande utformning och användningsområdet av intervjun (Veal 2011). Vidare poängterar Veal (2011) 

att informanterna har rätt till att avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun vilket vi även 

informerade informanterna om. Veal (2011) beskriver innebörden av samtycke och menar att ett 

formulär är användbart där alla medverkande parter får skriva under likt ett avtal där syfte och 

användning av deltagandet kommer att styrkas. Inför intervjuerna skickades ett formulär ut till 

informanter likväl handledare och intervjuare för underskrift där ett gemensamt samtycke över 

intervjuns upplägg var tydligt formulerat. Formuläret var dels till för att försäkra att informanten 

förstod innebörden av studien samt hur dennes deltagande senare användes i resultatet men även 

information om hur hanteringen av personuppgifter och material kom att förvaras och lagras. I 

framställningen av denna studie har vi samlat in personuppgifter i form av namn och email-adresser. 

Inga av personuppgifter har samlats in i syfte att identifiera enskilda informanter, utan deras deltagande 

har enbart varit intressant i egenskap att de är anställda på hotell. Vidare syftar studien till hotellens 

verksamheter och inte på vilka de anställda är. 

 

3.8 Metodreflektion  

Med angreppssättet kritisk teori har vi kunnat belysa de informella och formella maktstrukturerna som 

finns inom hotellverksamheterna och genom vårt urval få perspektiv från olika arbetslag. Med ett 

annat angreppsätt och metod hade andra frågor varit intressant men vår studie utgår från att strukturer 

i ett företag påverkar det verkliga arbetssättet som genomförs och det beror bland annat på makt med 

top-down styrning. Med ett kritiskt angreppsätt och en kvalitativ metod kan vi lyfta fram deskriptiva 

förklaringar och sedan tolka dessa utifrån informanternas roll i företaget.  

En kvalitativ metod ger beskrivningar av händelser jämfört med kvantitativ metod som oftast är 

numerisk. En kvalitativ intervju kräver mer än tid jämfört med exempelvis en enkät, samtidigt finns 

en fråga kring intervjuareffekt och intervjuarbias, för att minimera dessa effekter bör detaljer kring 

intervjuns upplägg delas med informanterna (David & Sutton 2016). Vi skickade ut frågorna till 

expertinformanter samt information om intervjun, även vid intervjutillfället gav vi information om 
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rätten till att avbryta om informanten önskar samt att transkriberingen finns tillgängligt för granskning 

efteråt. David & Sutton (2016) beskriver att fördelen med personliga intervjuer är att svarsfrekvensen 

blir högre jämfört med exempelvis enkäter samt att mer komplexa frågor kan ställas. För att besvara 

vår frågeställning krävs detaljerade och beskrivande svar kring våra teman och frågor. David & Sutton 

(2016) beskriver att ju mer informell och ostrukturerad en intervju är desto mer måste intervjuaren 

arbeta själv under intervjun, vilket kan vara en fördel för att ställa följdfrågor som passar informanten 

samt kopplas till frågeställningen. Svenning (2003) anser att följdfrågor är ett viktigt instrument i en 

informell intervju, och det har vi använt flitigt för att kunna samla in väsentliga data kopplat till vårt 

syfte.  

Svenning (2003) menar att informella intervjuer är lätta att analysera om förutsättningarna finns. 

Eftersom vi valde att ha förutbestämda teman att utgå från under intervjuerna kunde vi ställa många 

följdfrågor under intervjuprocessen som passade informanten, och redan under intervjuerna började 

analysprocessen. Svenning (2003) menar att forskaren ska göra sina intervjuer själv för att kunna ha 

kontroll över data och analys, vi var båda närvarande vid intervjuerna (förutom telefonintervjun) för 

att tillsammans börja analysarbetet under intervjuprocesserna samt dela våra uppfattningar efter 

intervjuerna. En nackdel med att intervjua personer som har ansvar i en verksamhet är att de troligtvis 

inte berättar om konflikter eller missförhållanden (Svenning 2003), därmed var det viktigt att vi 

intervjuade personal för att fördjupa oss i verkligheten av hotellverksamheten och den informella 

strukturen.  
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4. Resultat  

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet som har samlats in genom de intervjuer som har genomförts samt 

analyser diskuteras och redogörs. Resultatet presenteras utifrån tre teman, förebyggande av sextrafficking, samarbeten 

och CSR. Vi har tagit fram åtta underkategorier utifrån kodningen av intervjuerna för att tydligt besvara studiens 

frågeställningar. Analysen presenteras utifrån samma teman som resultatet: Förebyggande av sextrafficking, Samarbeten 

och CSR. Empirin tar avstamp utifrån tidigare forskning, teorier och begrepp för att diskutera och analysera samband 

samt skillnader.  

 

4.1 Empiri  

4.1.1 Förebyggande av sextrafficking 

4.1.1.1 Tillvägagångssätt 

Vi frågade samtliga åtta informanter på vilka sätt de arbetar förebyggande mot sextrafficking. Samtliga 

arbetar med frågor kring sextrafficking men de olika hotellen arbetar aktivt på olika nivåer. E1 och K1 

beskriver hur de arbetar aktivt med förebyggande och har daglig kontakt med polisen. E1 beskriver 

att hotellet råkat ut för många fall av trafficking och menar att erfarenheten har gjort att hotellet måste 

arbeta aktivt med problemet. Hotellet som E2 arbetar på jobbar inte lika aktivt med frågan utan utgår 

främst från svenska lagar samt att de även har fått information från polisen. K2 förklarar att det finns 

checklistor från polisen som ligger i receptionen som förklarar hur man ska agera. E3, K3 och K4 

förklarar att de arbetar med förebyggandet genom att kontrollera ankomstlistor och kommunicera 

internt med personalen. E4 berättar att de arbetar väldigt mycket med förebyggandet och att de 

tillsammans med polismyndigheten och länsstyrelsen i Stockholm tagit fram en film i utbildningssyfte 

som berör sextrafficking.  

“Ja, jag har jobbat tre år nu och vi har haft flera fall under dom tre åren, det har vi ju. I vissa fall upptäcker vi själva 

och i vissa fall har polisen vetat om det pågår här och varnat då. Det är från båda håll, men det är väldigt svårt och det 

är därför det blir en ledningsfråga eftersom det är så många parametrar som måste ta hänsyn till...” (E4).  

 Majoriteten informanterna menar att spår kan hittas i bokningen, främst är det bokningar via externa 

kanaler som har blivit förskottsbetalade som kan vara misstänksamma. För att säkerställa gästens 

legitimitet kräver E1, E3 och E4s hotell att gästen måste visa upp det fysiska betalkortet vid 

incheckning om rummet blivit betalt med en förskottsbetalning. E1s hotell tar även legitimation på 
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samtliga gäster. E2 och E3 berättar att de inte tar legitimation på alla gäster, utan att detta främst gäller 

för gäster från länder utanför Sverige. E4 berättar att samtliga gäster som inte är medlemmar i hotellets 

lojalitetsprogram måste visa legitimation vid incheckning.  

K1 berättar att hen håller koll på hur bokningen ser ut och kollar efter udda namn, K3 beskriver även 

att hen går igenom ankomstlistor och ser efter avvikande namn. E2 förklarar att deras hotell försöker 

hålla personalen uppdaterad och informerad om vad som händer och har hänt på hotellet. E3 förklarar 

att flera tecken går att identifiera genom att se över ankomstlistan exempelvis förskottsbetalningar från 

externa bokningskanaler som ska dubbelkollas vid incheckning. Ytterligare beskriver hen hur både 

säljare, hotellchef, reception och hen själv kollar igenom ankomstlistona varje dag. K4 förklarar att 

hen kollar efter tecken i rummet samt ifall “stör ej” skylten har varit uppe under dagen.  

“...Oftast är det bokat via en extern sida...man dubbelkollar det och försöker hålla koll vid incheck så dom kan uppge 

samma kortnummer som dom har betalt med och... vi går igenom ankomstlistorna sen får vi helt enkelt hålla koll på 

vilka som kommer in på hotellet...” (K3).  

Trots tydliga svar gällande informanternas förebyggande arbete så svarar en majoritet att de dock tror 

att det finns ett stort mörkertal av sextrafficking fall som lyckas gå obemärkta förbi på de olika hotellen.  

4.1.1.2 Ingripande  

E1, E3, K1, K4 beskriver att de går på känsla när de får en misstanke kring sextrafficking. E2 och E4 

menar att de inte kan avisa en gäst på grund av en känsla, det är svårt att neka gäster om de kan betala 

för sig och förhåller sig till hotellets regler. 

K1, K3 och K4 bekräftar att de känner sig trygga att genomföra ett ingripande på deras arbetsplats. 

Ett ingripande kan involvera att neka misstänka gäster att checka in eller att kontakta chefer eller andra 

ansvariga vid misstänkt brott. “...kan man inte visa vem man är och inte kan visa det kortet så har man rätt att 

neka vem som helst egentligen, så det är ju vanliga rutiner vi följer... “(K1). K2 berättar att hen hade ringt sin 

chef om hen skulle få en misstanke och att det skulle kännas väldigt jobbigt att ingripa. “...man mår ju 

inte jättebra när man ser att saker händer liksom.” (K2). Informanterna beskriver händelser som visat tydliga 

misstankar. “...hon hade glömt sin plånbok på bordet i frukostmatsalen och det låg säkert 20 000 i kontanter där...” 

(K1). 

Samtliga expertinformanter har alla fått ingripa vid olika tillfällen vilket tyder på erfarenhet kring 

fenomenet. E1 berättar att hen har fått hantera olika ingripanden under en längre period då det var 
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flera fall som skedde på hotellet då det var en organisation som var verksamma på platsen.“...dom var 

organiserade, gick runt och bokade via tredjepartskanaler, aldrig via oss...” (E1). E2 har varit med om ingripande 

och förklarar att sextrafficking är ett brott, och alla människor har en skyldighet att rapportera ett brott 

vilket ger en trygghet till receptionsmedarbetare. E2 berättar att det även finns en medarbetshandbok 

för all personal att ta del av. Det blir lättare för personalen att ta dom här besluten eftersom personalen 

är medvetna om att lagen står på deras sida “Så har vi alltid en skyldighet att lyfta det, att observera, 

dokumentera och rapportera...“ (E2).  

“… vi har en händelserapport som vi lämnar över från skift till skift, och sen har vi en incidentrapportering... beskriv 

händelsen kortfattat, ungefär när i tid är det och varför man gjort den här bedömningen, sen har vi alltid uppföljning 

med medarbetare som har liksom upplevt den här händelsen...“ (E2).  

E3 säger att personalen på plats inte behöver agera själva utan hen eller hotelldirektören tar hand om 

problemet som visar på att cheferna tar ansvar.“...dom ska känna sig trygga att dom inte behöver stå här själva 

och ta det...“ (E3). E3 har varit med om ett misstänkt fall men att hen anser att bevisen inte var starka 

nog, men de hade kontakt med polisen under tiden. Hen anser att det är svårt att veta hur man ska 

agera. 

E4 menar att vid ett misstänkt fall blir hotellets ledning alltid inkopplad, de tar ansvar för att åtgärda 

problemet. Hen fortsätter att säga att om någon skulle hända på en helg när ansvariga chefer oftast är 

lediga så är det inte alls ovanligt att det är chefer som får komma in och hantera situationen ändå. 

Anledningen är att det är ett tufft beslut för receptionister att ta, och att många inte klarar av att hantera 

dessa situationer själva. Ytterligare menar E4 att receptionisterna har information om vem de ska ringa 

vid misstanke och att informationen alltid når alla i ledningsgruppen samt hotellets högsta chef. Hen 

fortsätter dock med att förklara att även om utbildningsfilmen är ett bra verktyg för att utbilda 

personalen så kommer alltid fall kring sextrafficking att bli ett ledningsärende. 

4.1.1.3 Profilering 

Samtliga kvalitativa informanter använder sig av en slags profilering när en misstanke väcks kring 

gäster. K1 beskriver att hen fått information från polisen att pass från Spanien och Litauen är typiska 

länder där tidigare misstanke har funnits. K2 berättar om en incident där en äldre man och en ung 

kvinna väckte misstanke på hens hotell. “...hon vågade inte kolla på oss, hon fick inte gå på buffen själv, hon 

fick inte sitta kvar vid bordet själv. Utan när han skulle ha kaffe så följde hon med...” (K2). K3 förklarar att hen 

kollar på konstiga namn. “...Sen så är ju klart att man kan heta vad som helst också, och det kan vara en helt 
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vanlig person. Vi har ju haft fel ibland …” (K3). K4 berättar att hen fått misstanke om sextrafficking när 

många herrar har gått in på ett rum och att ensamma tjejer inte lämnat sina rum. 

Expertinformanterna använder sig inte av profilering i samma utsträckning eftersom de har mer 

erfarenhet på grund av sin chefsposition. E1 menar att den organisation som var verksamma i staden 

ofta kom från samma land och där kom profileringen att handla om bokningar med personer från 

detta ursprungsland. E2 menar att misstänkta personer har blivit allt duktigare på att smälta in i miljöer 

på ett helt annorlunda sätt jämfört med 10–15 år sedan. E3 beskriver att det är personkänning och att 

det skiljer sig från fall till fall. E4 menar att det är svårt att känna igen fall av sextrafficking. Hen säger 

att det ofta är en skev bild som skapas över hur ett traffickingoffer ser ut, speciellt av människor som 

inte aktivt stöter på problemet så som hotellpersonal gör. E4 säger att det inte är som på film, där 

personer står i gatuhörn och har speciella kläder och att de sedan tillsammans går och hyr ett rum, det 

är mycket svårare än så att identifiera ett misstänkt beteende “... det är inte så att det står i pannan på dom 

vad dom ska göra...” (E4).  

4.1.1.4 Utbildning 

E1 och K1 har fått utbildning genom länsstyrelsen hur man ska hantera sextrafficking fall samt 

information från polisen. “…det är igenkänningsfaktor den där utbildningen med länsstyrelsen, som vi har varit 

vid flertal tillfällen här under åren, dom bjuder in alla hotell och aktörer i staden och även andra städer...” (E1). E1 

menar att det är en trygghet för personalen att de har får information och utbildning. Fem av åtta 

informanter har inte fått någon utbildning inom sextrafficking. K2 tycker att det skulle ha varit bra att 

få en utbildning för att veta vad hen ska kolla efter, vilka varningstecken som finns. K3 förklarar att 

en utbildning hade vart bra för att veta att alla arbetar på samma sätt med problemet på hens 

arbetsplats. K4 berättar att en utbildning inte skulle förändra något. E3 förklarar att de pratar mycket 

om problemet med receptionisterna och har en dialog med städavdelningen men att speciella arbetssätt 

inte lärs ut, utan att det är rutiner som personalen tillslut lär sig. Hen fortsätter att berätta att det är 

speciellt svårt under sommaren med ny personal då det är högt tryck på hotellet. E4 förklarar att de 

har intern utbildning och använder en utbildningsfilm som ska visas för personalen. Hen berättar att 

all personal inte får den utbildningen, “... det ligger på oss i ledningen att se till att vi en gång per år tittar på den 

och samtalar om den... det är önskvärt att alla ser den men fokus ligger ju på städ och reception...” (E4). E4 förklarar 

att hen är väldigt tacksam för den utbildningsfilm som hjälper med konkreta tecken och ett gemensamt 

samarbete. 
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4.1.1.5 Digitalisering 

Samtliga expertinformanter förklarar att digitalisering är en utmaning och har försvårat det 

förebyggande arbetet mot sextrafficking. Utmaningen ligger i att bokningar nuförtiden oftast kommer 

in genom externa bokningskanaler. E3 förklarar att idag kommer de inte lika nära gästerna när de 

bokar via externa bokningskanaler, gäster behöver inte maila eller ringa för att boka ett rum längre. 

E2 beskriver hur digitalisering förenklar brott samt att när allt är bokat och betalt innan ankomst blir 

gäster inte ifrågasatta ”...digital utveckling har ju förenklat saker och ting betydligt mycket för den här typen av 

brott...” (E2). E4 berättar att digitalisering underlättar för brottslingar. Hen ser en utmaning i 

digitalisering vid incheckningskiosker istället för vid disk då personalen går miste om interaktionen 

med gästen. E4 förklarar att en positiv aspekt av digitalisering är att kunna checka ut online vilket kan 

vara bra lösning för att möta utvecklingen kring det digitala. K2 beskriver ett fall där digitalisering 

underlättade då de hade en misstanke om en person och de sökte på personens telefonnummer och 

kom in på en hemsida för sexköp. E3 uttrycker att informationen man får dela har blivit mer begränsat 

i och med GDPR (dataskyddsförordningen) samt försvårar då personuppgifter inte får sparas. E4 

instämmer gällande GDPR. ”…sen har det ju blivit tuffare nu gällande vad vi får och inte får göra med GDPR 

och sådär… förr kunde man va lite mer öppen med namn och kanske till och med ID-kopior…” (E4).  

 

4.1.2 Samarbete & Kommunikation 

4.1.2.1 Intern kommunikation 

E1 och E4 berättar även att det sker en överlämning mellan varje skift för att uppdatera kollegor om 

dagsläget. Samtliga hotell bekräftar dock att det finns en tydlig kommunikation kollegor emellan. E1 

berättar att kommunikation handlar om att informera sina kollegor om relevanta händelser, att 

kunskap är bra att sprida. E2 arbetar med händelserapportering som alla avdelningar har tillgång till 

om så önskas. Vissa händelser diskuteras även under morgondagens morgonmöte om det anses viktigt. 

E3 och E4 berättar däremot att all information inte alltid når receptionspersonalen, det beror på vem 

det är som jobbar och hur ärendet har hanterats. E3 och E4 menar att hotellchefen och 

ledningsgruppen alltid får återkoppling men att viss information inte kommuniceras till övrig personal. 

E4 uttrycker att personalen inte behöver bli informerade eftersom cheferna ofta tar hand om ärendet. 

Genom att göra detta slipper receptionisterna bli involverade i fallen. Samtliga hotell menar att 

återkoppling vid fall är en del av kommunikationen men i olika mån. E1 menar att all personal får 
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återkoppling och att det kan hända att informationen även sprids till andra hotell i samma kedja. E2 

berättar att det alltid blir en uppföljning med medarbetaren som har gjort händelserapporten.  

Samtliga kvalitativa informanter berättar att de delar med sig av information och delar erfarenheter 

med sina kollegor. K1 berättar att kommunikationen är snabb mellan VD, chefer och polisen och att 

VDn får uppdateringar av receptionspersonalen vid fall av sextrafficking. Under en period av flera 

sextrafficking fall fick de tillslut ett positivt rykte för sitt förebyggande arbete. “...ni kan inte gå till **** 

för där är dom hårda, där har dom stenkoll...” (K1). K3 förklarar att de pratar mycket med varandra internt, 

efter ett helgpass i receptionen skickas även en rapport som uppdaterar chefer och ledning i fall det 

skulle varit en incident. Dock får de inte alltid återkoppling från ledning. Kommunikationen sker oftast 

via mail men även personlig kommunikation för dem som är på arbetsplatsen. “...vi har alltid en 

överlämning också men när man byter pass...” (K3). K2 berättar om ett fall då en misstanke väcktes i 

restaurangen och då tog dem hjälp av receptionen. Hen berättar även att de inte fick ta del av någon 

återkoppling från chefer eller polis. 

 

4.1.2.2 Externa resurser 

Samtliga informanter berättar att de arbetar med lokala samarbeten för att skapa en gemensam 

trygghet. E1 beskriver att deras samarbete med andra hotell är bra för att varna varandra för misstänkt 

sextrafficking. E3 förklarar ett samarbete där hotelldirektörerna i stadens hotell träffas och diskuterar 

ärenden. Kedjan som E4 tillhör marknadsför ett samarbete med Real Stars gällande Fair Sex på sin 

gemensamma hemsida. E4 säger dock i sin intervju att hen aldrig har hört talas om Real Stars. E4 

påpekar dock att deras gäster eventuellt skulle kunna se en vinning i en certifiering för att kunna läsa 

mer om det arbete som görs. Av de andra informanterna var det endast E3 som visade ett intresse för 

denna typ av certifiering och menar att det kan vara värt att tänka på. Resterande informanter bekräftar 

endast att dem inte har hört talas om Real Stars innan. 

Samtliga informanter berättar att de har eller har haft kontakt med polisen. Samtliga informanter ser 

även polisen som en bra resurs som har bidragit med information till hotellen och även vid tillfälle 

ingripit vid fall av sextrafficking. E1 förklarar att de har ett direktnummer till polisen. De får feedback 

av polisen och även tips på vad de ska kolla efter för att upptäcka sextrafficking. E1 och E4 berättar 

även att regionen tar ansvar för utbildning då länsstyrelsen har anordnat utbildning till hotellpersonal 

i regionen och arbetat aktivt för att skapa ett nätverk tillsammans med hotellen.  
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E2 menar att de har en bra dialog med polisen och att den kontakten är avgörande vid misstänkta fall. 

Polisen grep vid ett tillfälle flera personer som gjorde sig skyldiga till köp av sexuella tjänster. E2 menar 

att mycket kan gå fel vid ett envarsgripande och att vissa situationer kan vara farliga för personal och 

ser att hotellet är beroende av polisen och att det finns resurser. Samarbetet gör också att personalen 

känner en trygghet att våga rapportera misstanke.  

“...jag har blandad erfarenhet av det dessvärre... jag har sett den tråkiga sidan där inte resurser finns tillgängliga men 

jag har även haft förmånen att se när resurser finns tillgängliga...jag tycker att kontakten med polisen är helt avgörande... 

det enda vi kan göra är att kontakta polisen och samla så mycket information vi kan...” (E2). 

E3 förklarar att polisen vill att utländska gäster fyller i registreringskort med passnummer så att polisen 

kan kolla vidare på dessa om något skulle ske. Polisen har haft möte med hotellcheferna i staden för 

att informera om sextrafficking. De vet att de har polisen bakom dem om ett fall skulle inträffa på 

hotellet, men under E3s tid på hotellet har inte polisen varit där och tagit några gäster. E4 förklarar 

att polisen har gett dem direktiv om vem de ska kontakta vid ett fall, men hen menar att polisen inte 

alltid kan agera på grund av deras resurser.  

Samtliga kvalitativa informanter berättar att polis har kommit till hotellet vid misstanke om 

sextrafficking. K1 berättar att vid ett fall av sextrafficking så kopplas polisen alltid in och polisen har 

varit på hotellet och gripit gäster som varit misstänkta. K2 berättar att de fått en checklista som polisen 

har framtagit i syfte för att förebygga sextrafficking. K3 förklarar att polisen har vart på hotellet och 

gett personalen lite information om hur de ska kontakta polisen men hen önskade att de hade en fast 

kontakt hos polisen som de kan ringa ifall något skulle ske. K4 berättar att vid tillfälle har polis blivit 

inkallad men att receptionen då tagit kontakten inte städavdelningen. 

 

4.1.3 CSR 

4.1.3.1 Omedveten CSR 

Vi frågade alla expertinformanter om de tillsammans med sina verksamheter har några erfarenheter 

kopplade till begreppet CSR. Hälften av expertinformanterna var inte medvetna om vad CSR står för. 

Dessa informanter kunde därför inte ge några konkreta exempel på aktiviteter som företagen arbetar 

med bortom sin egna vinning kopplat direkt till sextrafficking. E2 berättar att hen har kunskap om 

vad CSR står för men att E2s hotell enbart arbetar mycket med de miljömässiga delarna inom CSR 
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men ingenting kopplat till sextrafficking görs i dagsläget. E4 bekräftar att även hen vet vad begreppet 

betyder men att ingenting konkret till just trafficking kan exemplifieras. 

Alla informanter bekräftar att det finns lokala samarbeten mellan de olika hotellen på de olika platserna 

vilket visar på ett medvetet val att engagera sig i att arbeta med bland annat trygghet och förebyggande. 

Vilket inte är något som hotellen måste göra, utan de väljer att skapa samarbete som är bortom 

ekonomisk vinst. Detta visar att informanterna faktiskt omedvetet arbetar med CSR. Det finns inte 

några policys eller strategier från ledningen som är baserade på CSR. En annan aspekt av CSR som 

samtliga informanter arbetar med är personalens trygghet på sin arbetsplats. E1 menar att utbildning 

inom sextrafficking ger en trygghet till personalen i sitt arbete. E2 refererar till lagen och menar att det 

är en trygghet att känna att man gör rätt att rapportera. E3 och E4 menar att det är en trygghet när en 

chef hjälper till i ärendet. 

 

4.1.3.2 Tar ansvar 

E4 är den enda informanten som berättar att hotellet har en central policy som ska gälla för alla hotell 

i den kedjan. Hotellkedjan som E1, K1 och E3, K3 och K4 arbetar på har en central policy som finns 

nedskriven på deras hemsida som tydligt visar att de tar avstånd och förebygger trafficking. Där står 

bland annat att legitimation ska visas upp från samtliga gäster, personalen ska utbildas och ta del av 

en informationsfilm från länsstyrelsen samt att de har rutiner för genomgång efter incidenter. E1 och 

E3 som är receptionschefer menar att de inte har en policy nedskriven. Hotellkedjan har även en 

utbildningsfilm som ska visas för personalen men E3 menar att det inte finns någon särskilt utbildning 

som de använder sig av samt att alla gäster inte behöver visa giltig legitimation. 

Samtliga informanter använder sig av en maillista till andra hotell för att skicka ut relevant information 

i syfte för att varna eller uppmärksamma misstänkta fall av sextrafficking. Detta är ingenting som 

hotellen är skyldiga att göra, utan det handlar om att skapa en gemensam trygghet att veta vilka typer 

av gäster som har skapat misstanke och vart dessa eventuellt rör sig härnäst. E1 beskriver samarbetet 

som ett sätt att varna andra så de slipper ta hand om samma situation. I mailet kan anledningen till 

varför gästen blivit avhyst och eventuellt signalement och namn skickas med för att ge de andra 

hotellen den information de behöver. E2 bekräftar samma anledning till användandet av 

mailkontakten och säger att vissa hotell är bättre än andra på att faktiskt skicka relevant information 

men att kontakten med de andra hotellen är väldigt effektiv. E3 berättar att utöver maillistan finns det 

även en hotellgrupp där alla hotelldirektörer medverkar för att tillsammans diskutera liknande ärenden 



   
 

42 
 

“...man skickar ju ut väldigt mycket mail till alla hotell i hela stan och hjälper varandra... “(E3). E4 uttrycker sig 

att “Vi skulle ju egentligen bara kunna avhysa en gäst och när den lämnar så är vi klara... vi samarbetar med andra 

hotell så inga andra hotell ska behövas utsättas för det...” (E4).  

E1 beskriver att de marknadsför sitt ställningstagande som ett non-traffickinghotell online på 

Facebook, vilket hen även tror gynnar dem. “Jag tror det ger ett... gott omdöme och vilja lägga sina kunder, 

konferenser, kongresser här i stan...” (E1). Övriga informanter marknadsför inte något ställningstagande 

mot sextrafficking. 
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4.2 Analys  

4.2.1 Förebyggande av sextrafficking 

Informanterna konstaterar att den svenska lagen som gäller för sextrafficking är en skyddsaspekt som 

effektiviserar deras arbete. Förebyggandet sker olika på hotellen men den gemensamma nämnaren är 

att de främst utgår från bokningarna och granskar förskottsbetalningar från externa kanaler eftersom 

de fall som sker oftast kommer in på det viset. Arbetssättet som används på svenska hotell skiljer sig 

avsevärt jämfört med hotell i Indien där ett större förbyggande arbete har framtagits med hjälp av 

externa resurser. Hotellen arbetar med en gemensam checklista där tecken är framtagna för att hjälpa 

personalen att identifiera och rapportera misstankar redan innan, vid incheck och under vistelsen. 

Thacker (2019) menar att dessa checklistor skapar ett gemensamt arbetssätt vilket leder till att all 

personal har samma information om vad som bör göras vid misstanke om sextrafficking. I vårt resultat 

ser vi att arbetssätten ser olika ut även inom samma arbetsplats. När majoriteten av informanter 

beskriver att de oftast agerar utifrån en magkänsla när något är misstänksamt, visar det att det är en 

tyst kunskap som personalen har lärt sig genom erfarenhet. De hotell som inte utbildar sin personal 

kan styras av tyst kunskap och att personalen då går på känsla, vilket inte är ett arbetssätt som kan 

läras ut. Dye (2001) menar att avdelningarna ofta hittar egna lösningar på problem som inte har 

uppmärksammats eller beslutats av ledning på grund av oerfarenhet eller brist på kommunikation. När 

personalen väljer att utgå egna från associationer och generaliseringar kan viktiga iakttagelser undgås. 

Detta arbete kan enligt Meyer & Rowan (1977) skapa en problematik inom verksamheten om inte alla 

arbetar på likadant sätt. Det behövs en balans mellan tyst kunskap och explicit kunskap. Men om 

konkret utbildning och arbetssätt hade funnits hade personalen eventuellt inte behövt skapa egna 

föreställningar om hur problemet ser ut utan istället fokusera på vad som kan göras. Holste & Fields 

(2010) beskriver explicit kunskap som något teoretiskt, lätt att förstå, och som finns dokumenterat 

därför är det positivt att ett hotell arbetar med en utbildningsfilm som tyder på detta. Informanterna 

nämner heller inga specifika arbetssätt som är framtagna för personalen som är kopplat till olika 

avledningar som finns. Winters (2017) beskriver att det finns verktyg som är speciellt utformande för 

olika avdelningar på hotell. Med en top-down styrning fattas beslut på högsta nivå och det är upp till 

avdelningar att följa policys och arbeta med de mål som sätts upp (Dye 2001). Resultatet visar att 

majoriteten inte använder sig av policys därmed används olika tillvägagångsätt för att förebygga 

sextrafficking och kunskapen kring problemet blir splittrad inom verksamheten. Paraskevas & 

Brookes (2018) argumenterar att det finns stora kunskapsluckor om sextrafficking fast att det finns 

tydliga arbetssätt som hotell kan utgå från samt att hotellverksamheter bör undersökas på olika nivåer 
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för att finna orsakerna till okunskapen om sextrafficking. För att skapa policys måste ledningen 

identifiera problem (Dye 2001) och med systemet att receptionister rapporterar uppåt blir det bottom-

up styrning och policys blir lättare att implementera. 

Pérez Cependa & Benito Sánchez (2014) argumenterar att utbildning är en viktig del av förebyggande 

av sextrafficking. Fem av åtta informanter har inte fått någon utbildning om sextrafficking, trots att 

två av hotellen marknadsför en policy på sina hemsidor som beskriver att samtlig personal får 

utbildning inom ämnet. Winters (2017) argumenterar att genom utbildning kan ett större förebyggande 

arbete ske och den allmänna kännedomen ökar. Sju av åtta respondenter är bekväma med att neka 

gäster som de misstänker för trafficking men av dessa har endast tre informanter fått utbildning. Lusby 

et. al. (2015) belyser att utbildning kan bidra till att personal vågar ställa fler följdfrågor när misstanke 

förekommer. Utan utbildning och verktyg för att identifiera avvikelser kan profilering bli en metod 

använd av personal. K1 nämner att hen tittar efter specifika nationaliteter, K2 berättar om en incident 

där en äldre man och en ung kvinna väckte misstanke på hens hotell och K3 förklarar att hen kollar 

på konstiga namn vilket tyder på en förutsägande profilering där dessa människor övervakas utan 

tydliga bevis. Detta blir en slags makt som personalen har över gästerna då de använder profilering 

som metod för att övervaka gäster utan gästernas kännedom. Ingemann Holm (2016) menar att makt 

är verksamt på flera nivåer och är inbyggt i sociala och samhällelig organisation. Därmed har både 

personal och chefer olika former av makt i organisationen. Hadjimatheou (2014) menar att ett problem 

som kan uppstå vid förutsägande profilering handlar om att profilen som skapas bygger på 

associationer och generaliseringar istället för tydliga bevis, vilket kan leda till diskriminering. Detta 

problem bekräftas av K3 som tydligt uttrycker att hens arbetslag har haft fel vid obefogad övervakning 

och misstanke som enligt dem har skapats utifrån konstiga namn. Profilering är en utmaning som 

hotell bör arbeta med och genom gemensamma arbetssätt skulle profileringen antagligen minska. 

Resultatet visar dock att expertinformanterna inte använder sig av profilering i samma utsträckning, 

vilket kan beror på erfarenhet och kunskap. Det är ett problem att kunskap och utbildning fastnar i 

en maktstruktur där chefer inte delar sin kunskap och kommunikationen fastnar, vilket även visas då 

E3 och E4 beskriver hur chefer ofta tar över vid misstänkta fall och sedan inte alltid ger återkoppling 

till personalen. Graham (2005) menar att vissa personer har större möjlighet att påverka än andra, 

vilket visar på en maktobalans. Hirdman (1990) förklarar att metoder och arbetssätt i praktiken är ett 

exempel på motstånd mot maktstrukturer som försvårar och ibland förvägrar människors rättigheter. 

Personalen har mindre erfarenhet än cheferna därför krävs utbildning för samtliga på hotellet samt en 
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gemensam policy för att arbete på samma sätt. Enligt Real Stars (u.d) sker sexköp ibland i samband 

med affärsresor i Sverige. Majoriteten av informanterna har bekräftat att de personer som är 

medlemmar i hotellens olika lojalitetsprogram inte behöver legitimera sig vid incheck. Detta kan då 

skapa ett slags skydd att slippa bli profilerade som gäst men det innebär inte att alla medlemmar 

kommer med genuina anledningar till att bo över. Att alla hotell inte ber sina gäster om legitimation 

kan vara en orsak till sämre säkerhet på hotellet. Tarlow (2014) argumenterar att inget kan förstöra ett 

hotells rykte så mycket som bristande säkerhet och trafficking är en del av ett säkerhetsproblem. 

Samtliga expertinformanter ser digitalisering som en negativ aspekt kopplat till förebyggande mot 

sextrafficking. Oh et al. (2011) nämner att människans beroende av digitala lösningar och 

turismnäringens befogenhet att möta utvecklingen gör att allt fler företag och hotell inom 

besöksnäringen idag erbjuder tjänster utan den sociala interaktionen med personal. Utifrån 

expertinformanterna skapas stora utmaningar genom digitalisering och de ser att externa 

bokningskanaler ofta är en gemensam nämnare inom de fall av sextrafficking som har identifierats. 

Digitalisering uppfattas som en utmaning med stor anledning till Paraskevas & Brookes (2018) 

argument att hotell riskerar att förlora kontroll över vilka gäster som befinner sig på rummen när 

rumsnycklar exempelvis ersätts med smartphones som även kan används för incheckning. E3 menar 

att gäster bli anonyma genom digitala lösningar och hotellen förlorar kontakten med gästen då en 

person kan boka åt någon annan och det blir då otydligt vem som faktiskt kommer att komma. E4 ser 

negativt på digitala lösningar som låter gäster checka in genom kiosker istället för vid disk. Hens 

argument bekräftar vad Oh et al. (2011) säger gällande digitala lösningar inom hotellsektorn som bidrar 

till en mer anonym relation mellan personal och gäst, personalen får färre möjligheter att uppfatta 

misstanke om brott om den lilla interaktionen med gäster ersätts med andra möjligheter. Trots att 

kioskerna i exempelvis Las Vegas kräver en giltig rumsreservation, ett giltigt pass och ett giltigt 

kreditkort för att kunna användas (Flamingo Las Vegas u.d) så framgår inga lösningar på hur det 

säkerställs vilka som faktiskt är på rummen. E4 argumenterar att hens hotellkedja istället erbjuder 

gästen att checka ut online vilken kan vara en positiv lösning i den bemärkelse att personalen inte går 

miste om den första kontakten och gästen kan fortfarande använda digitala lösningar för att 

effektivisera utcheckningsprocessen. Internationellt har flera digitala lösningar uppfunnits i syfte att 

underlätta för hotell att lättare kunna identifiera och kontakta polis om något skulle ske. Thacker 

(2019) menar att den applikation som har uppfunnits i Indien har effektiviserat det förebyggande 
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arbetet eftersom anställda lättare och mer diskret kan kontakta polis vid misstanke. Denna 

digitalisering finns inte tillgänglig hos de informanter som har medverkat i studien. 

 

4.2.2 Samarbete & Kommunikation 

Samtliga hotell arbetar med lokala samarbeten, Serra-Cantallops et al. (2018) menar att hotellbranschen 

genererar arbetstillfällen och samarbeten med lokala företag. Det främsta samarbetet är med andra 

hotellaktörer i området samt polisen. Samtliga informanter berättar att polisen är en viktig resurs. 

Utmaningen med att ha polisen som främsta resurs för att förebygga sextrafficking är att 

tillgängligheten inte alltid är möjlig på grund av att polisen prioriterar andra fall. Informanterna 

beskriver att information, utbildning och kontakt med polisen är viktigt och avgörande. I Sverige är 

det olaglig att köpa sex och att handla med människor är en organiserad brottslighet (Regeringskansliet 

2018), därmed måste hotell agera eftersom de har lagen bakom sig. Informanterna vet att dom har 

polisens stöd vilket är väldigt viktigt ifall ett brott skulle ske, men utmaningen ligger enligt 

informanterna att polisens resurser inte alltid räcker till. Ett hotell har ett samarbete med Real Stars 

och en Fair Sex märkning, dock kände inte informanten till detta samarbete. Resterade informanter 

hade inte hört talas om Real Stars och Fair Sex märkning. Enligt Meyer och Rowan (1977) skapar 

ibland organisationer en förskönad bild av strukturen för att matcha omvärldens förväntningar, den 

formella strukturen kan då bidra med ökad trovärdighet för organisationen men ses som en felaktig 

representation. En policy eller certifiering som marknadsförs utåt kan ha en positiv effekt för företaget, 

men när personalen inte har vetskapen kring vad som gäller blir top-down styrningen ineffektiv. 

E1 och K1 jobbar effektivt med kommunikation då samtliga på hotellet blir informerade vid fall och 

receptionister rapporterar upp till chefer. Därmed får chefer se hur den informella strukturen på 

arbetsplatsen ser ut. E3 och E4 menar att chefer ofta tar över fall för att skona receptionister, samt att 

information och återkoppling inte alltid når personalen. Det skapar en utmaning med att få personalen 

medveten om problemet, återkoppling vid fall är viktigt för att öka kunskapen. Det visar även på en 

maktstruktur där chefer går in för att lösa problem som sker i receptionen. Denna maktstruktur 

förklaras av två informanter som berättar att hotellcheferna går på möten samt bekräftar att all 

information inte sprids vidare, detta blir ytterligare en utmaning inom verksamheten då det visar att 

kommunikationen brister och övrig personal inte får ta del av viss information. 
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Den interna kommunikationen beskrivs som tydlig och att samtliga informanter pratar mycket med 

sina kollegor vid olika incidenter, däremot är återkopplingen från chef till personal inte lika tydlig. 

Hälften av expertinformanterna anser att viss information inte behöver delas med all personal utan att 

ledningen och chefer får mest återkoppling och uppdatering. När all information inte delas kan det 

påverka hur erfarenhet och kunskap sprids på en arbetsplats, Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att 

det är viktigt för organisationer att kunna dela med sig av den tysta kunskapen som individer i 

organisationen har samlat på sig genom erfarenhet. Majoriteten av informanterna beskriver att de får 

en känsla när de misstänker ett fall av sextrafficking, en känsla är väldigt svårt att sätta ord på och lära 

ut, vilket skapar utmaningar inom organisationen. Tepelus (2008) menar att en utmaning inom 

branschen är att det finns lite kunskap och verktyg för att attackera problemet. Det är positivt att 

samtliga informanter sprider sin kunskap och pratar mycket internt i verksamheten. Däremot krävs 

det konkreta verktyg för att samtliga på en arbetsplats jobbar enhetligt med problemet och har samma 

kunskap för att tillsammans förebygga sextrafficking.  

 

4.2.3 CSR 

Ettinger (2018) belyser hur svårt CSR är att definiera. Begreppet sammanställs inte utifrån en 

gemensam nämnare eftersom företag ofta planerar och framtar policys och arbetssätt som är bäst 

anpassade efter deras egna affärsidé och företagskultur. Två av expertinformanter kände till begreppet 

CSR men ingen arbetar med CSR kopplat till sextrafficking. Serra-Cantallops et al. (2018) 

argumenterar att CSR är en nödvändig strategiplan samt att många företag använder CSR i både 

marknadsföring och i praktiken. Under datainsamlingen upptäckte vi att CSR inte är ett lika känt 

begrepp i Sverige. I frågeställningen “på vilka sätt implementeras Corporate social responsibility i 

verksamheten kopplat till sextrafficking” var vår utgångspunkt att hotellen faktiskt arbetade med CSR, 

men resultatet visade motsatsen. Därmed skiftade fokuset till det arbete som hotellen faktiskt gör som 

kan kopplas till social hållbarhet, men det är inte något som implementerats av ledningen.  

Tepelus (2008) förklarar att besöksnäringen behöver utveckla policys som är anpassad efter 

sextrafficking. Endast en informant berättar att de har en central policy gällande sextrafficking, övriga 

informanter menar att de inte utgår från policys utan arbetar förebyggande på olika sätt. Resultatet 

visar att en hotellkedja faktiskt har en nedskriven policy som gäller för hela kedjan, men informanterna 

hade inte någon vetskap om den. Real stars (u.d) beskriver hur företagsledningen bör ta fram en tydlig 
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policy gällande sexköp, genom att göra detta kan personalens medvetenhet öka. Men när policys inte 

kommuniceras ut till samtliga på företaget blir effekten låg.  

En jämförelse mellan miljöpolicys och sociala policys kan göras för att visa hur medvetenheten kring 

sextrafficking är lägre, Font & Buckley (2001) menar att miljöarbete lättare kan mätas och visas i siffror 

och Real Stars (u.d) förklarar hur socialt ansvar kommuniceras ut genom ett ställningstagande samt 

genom att utbilda personal för att motverka brott. Det är en stor skillnad på medvetenhet både hos 

personal och konsumenter men det finns certifieringar inom både områdena. Men resultatet visar att 

informanterna inte har mycket kunskap om certifieringar inom den sociala aspekten specifikt 

sextrafficking. Endast ett hotell förklarar att de har ett ställningstagande mot sextrafficking som de 

även marknadsför utåt.  

Samtliga informanter förklarar att de har en maillista som används för att förmedla viktig information 

till lokala hotell. Detta är en del av CSR men informanternas har inte policys eller dokument 

nedskrivna, samtliga hotell arbetar med CSR utan att de själva benämner det som just CSR. De 

använder denna mailkedja som en självklar del av sitt vardagliga arbete. Detta är dock ingenting som 

de är skyldiga att göra utan det sker frivilligt, och med ett lokalt samarbete kan tryggheten på hotellen 

stärkas både för personal och gäster. Vertigans & Idowu (2017) förklarar att CSR sträcker sig längre 

än enbart ta ansvar för sitt företag. Detta visar tydligt att informanternas hotell arbetar med 

lokalsamarbete som inte har syfte för egen vinning utan för att stärka säkerheten. CSR kan gynna 

företagen då medvetenheten kring sociala problem lyfts upp och kommuniceras ut i verksamheten. 

Tyst kunskap är värdefullt för det bygger erfarenhet men det behövs explicit kunskap för att kunna 

skriva ner policys som personalen sen kan arbeta utefter. 

Ett ämne som kom upp efter intervjuerna var även vart ansvaret kring förebyggande ligger, 

expertinformanterna förklarar hur polisen är en viktig resurs, samt att samtliga fått information från 

polisen. Expertinformanterna bekräftar även att lagen om sexköp stödjer hotellens arbete mot 

sextrafficking. Men ett konkret svar vart ansvaret egentligen ligger har inte beskrivits, utan det är 

personalen, chefer och ledning och polisen som tillsammans arbetar i olika stadier av förebyggandet. 

Resultatet visar även att polis och länsstyrelse har anordnat utbildningar för två hotellkedjor vilket ger 

ett stöd för dessa hotell. Enligt Tepelus (2008) och Tarlow (2014) har hotellbranschen potential att 

påverka och vara med i förebyggandet mot sextrafficking. Om hotellbranschen kan visa sig vara 

effektiva i förebyggandet mot sextrafficking kan effekterna bli stora (Winters 2017). Ledningen 

implementerar policys och tar besluten i större organisationer (Dye 2001), och då måste ansvar tas 
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genom styrningen av verksamheten och Tepelus (2008) menar att det inte handlar om ovilja utan 

snarare om okunskap. 

En del av CSR kopplas till säkerheten för personal och gäster som är en social hållbarhetsfråga. 

Expertinformanterna belyser att säkerhet och trygghet för personal är viktigt samt att E3 och E4 låter 

chefer ta hand om ärenden för att personalen inte ska behöva tackla problem. Cantallops et al. (2018) 

menar att personalen är en stor del av CSR kopplat till säkerheten och trafficking är en del av ett 

säkerhetsproblem. Winters (2017) argumenterar att en viktig del av den sociala hållbarheten är 

utbildning för personalen. E1 menar att utbildning ger en trygghet i arbetet. Resultatet visar att 

utbildning inte genomsyrar hotellbranschen och att all personal inte får utbildning fast att de ska enligt 

företagets policy. 
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5. Slutsats 

I följande kapitel besvarar vi studiens syfte och beskriver slutsatserna som framkommit efter analysen. Vidare forskning 

inom temat diskuteras av författarna. 

Syfte med studien är att undersöka hur svenska hotellföretag arbetar med ärenden kring sextrafficking 

i sin verksamhet. Vi besvarar syftet med tre frågeställningar som vi presenterar nedan. Med 

utgångspunkt i kritisk teori har denna studie kunnat identifiera olika maktstrukturer som finns inom 

hotellindustrin samt hur dessa strukturer bidrar till en maktobalans.  

5.1 På vilka sätt kan hotell arbeta förebyggande mot sextrafficking? 

Det främsta förebyggande arbetssättet som hotellen arbetar med är att dubbelkolla bokningar som 

kommer in från externa kanaler. Enligt informanternas erfarenhet är dessa bokningar de som väcker 

misstanke eftersom de inte kommer i direkt kontakt med hotellet och det är enkelt att förskottsbetala. 

Endast ett hotell bekräftar att de legitimerar alla deras gäster, vilket är ett enkelt sätt att säkerställa 

gästens legitimitet och bekräfta att bokningen stämmer. Genom att implementera detta arbetssätt 

förbättras även säkerheten på hotellet då personalen har koll på vilka gäster som befinner sig på 

hotellet. När en policy finns för att legitimera alla gäster elimineras även profileringen av gäster till viss 

del vilket gör att maktobalansen i viss mån reduceras, sett till gäster och personal, eftersom alla gäster 

då behandlas på samma sätt. De kvalitativa informanterna uttryckte sig att de använde en slags 

profilering, däremot gjordes denna profilering inte av expertinformanterna. Detta kan bero på 

erfarenhet då majoriteten av informanter förklarade att de ofta gå på känsla när de får en misstanke 

om trafficking. En känsla är svårt att lära ut och därmed krävs mer erfarenhet för att kunna agera på 

misstänkta fall. Resultatet visar att hotellen inte har specifika arbetssätt som är framtagna till varje 

avdelning, det är upp till ledningen i verksamheterna att implementera policys som personalen kan 

följa för att förebygga sextrafficking. Styrningen påverkar därmed hur vida hotellen vidtar åtgärder för 

att förebygga sextrafficking. En gemensam policy och ett gemensamt arbetssätt skulle underlätta det 

förebyggande arbetet. 

Resultatet visar att förebyggande är till viss del individuellt då personalen utgår från egna erfarenhet. 

Detta kan skapa problem på en arbetsplats när arbetssätten inte är likadana och det påverkar även 

tryggheten för personal och gäster när personalen utgår från egna profileringar eller om chefer tar över 

fall och övriga inte får information om vad som hänt. Internationellt finns ett större arbete med 

sextrafficking då litteraturen beskriver fler arbetssätt samt att de är mer specialiserade. En orsak till 
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detta kan vara att medvetenheten är större i länder som har fler fall av sextrafficking än vad Sverige 

har. Vi upptäckte under datainsamlingen att ett specifikt hotell blivit utsatt för sextrafficking under 

flera perioder och därmed skaffat kunskap om förebyggandet. Dessa händelser ledde till ett starkare 

arbete mot sextrafficking samt en nolltolerans från hotellets sida vilket även marknadsförs. Det kan 

vara utfallet av flera händelser och erfarenheten som bidrog med större medvetenhet om 

omfattningen. 

Medvetenheten om att sextrafficking sker i Sverige är självklart för informanterna men trots detta görs 

det avsevärt mycket mindre i förebyggande syfte i Sverige jämfört med exempelvis USA och Indien. 

Informanterna nämner att de följer den svenska lagen som bekräftar att det är ett brott men lagen 

kommer inte med ett arbetssätt för att förebygga utan här har hotellen ett eget ansvar att bryta ner 

lagen till fungerande arbetssätt. Majoriteten av informanterna känner sig säkra att agera vid ett fall av 

sextrafficking och att utbildning snarare skulle bidra med mer kunskap samt få samtlig personal att 

arbeta på samma sätt. Om kunskapen kring sextrafficking skulle öka skulle även maktbalansen på 

arbetsplatsen bli jämnare då personalen själva kan ingripa mer och inte förlita sig på chefer. Det 

framgår att kunskapen kring problemet handlar om erfarenhet, som chef finns oftast en större 

erfarenhet då denne generellt har ett större ansvar inom en organisation. Endast tre av åtta informanter 

har fått utbildning gällande sextrafficking vilket tyder på att mer utbildning och kunskap behövs hos 

de svenska hotellen gällande frågor om sextrafficking och det tillhörande arbetet vilket är en fråga för 

företagsledningen. Resultatet visar att digitalisering försvårar arbetet med förebyggande av 

sextrafficking då informanterna ser externa kanaler som en källa där de själva inte får direkt kontakt 

med sina gäster.  

 

5.2 Vilka utmaningar identifieras hos personalen sett till förebyggandet av 

sextrafficking? 

En utmaning för hotellen är att arbetssätten ibland sker på individnivå. Det krävs en gemensam policy 

för att säkerställa att personalen arbetar på samma sätt samt att denna information kommuniceras till 

samtliga anställda. Det ligger på ledningen att implementera detta på arbetsplatsen för att kunna arbeta 

med gemensamma mål. Resultatet visar att det är en utmaning när chefer på två av hotellen tar över 

fall av trafficking och sedan inte ger återkoppling till övrig personal. Denna brist på återkoppling till 

att övrig personal bidrar till att alla inte erhåller samma erfarenhet av sextrafficking när de går miste 
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om information. Det är en typ av maktstyrning då chefer och ledning har mer kunskap och erfarenhet 

än övrig personal som även dem kommer i kontakt med sextrafficking. Det blir en maktobalans i 

organisationen när personalen använder sin makt genom profilering och cheferna använder sin makt 

till att ta över fall och sedan inte återkoppla till personalen.  

Samtliga informanter bekräftar att intern kommunikation fungerar bra och att det pratas mycket om 

fenomenet, dock ser vi i resultatet att tyst kunskap kan påverka hur personalen och arbetssätten för 

förebyggande. Speciellt svårt är det när ny personal börjar arbeta på arbetsplatsen anser två 

expertinformanter. Ytterligare ligger en utmaning att ge återkoppling till samtlig personal när fall av 

sextrafficking har skett på hotellen, häften av de kvalitativa informanterna anser att återkopplingen 

inte alltid ges. Tre av fyra expertinformanter medger att all information inte når all personal på grund 

av olika orsaker.  

Samtliga informanter anser att samarbetet som de har mellan hotellen i området är positivt. 

Verksamheterna tycks bry sig mycket om sina konkurrenter i just säkerhetsfrågan vilket upplevs som 

unikt. En utmaning med samarbetet med andra hotellaktörer är att relevant information sprids via 

maillistorna som hotellen använder, informanterna anser att det samarbetet är väldigt viktigt men att 

GDPR nu försvårar att skicka information om personuppgifter för att varna om misstänkta gäster 

Samtliga informanter ser polisen som en viktig resurs för hotellen och därmed skapas en utmaning 

med att få en kontakt som alltid är tillgänglig. Ett hotell har en egen kontakt hos polisen, vilket bidrar 

med en säkerhet för verksamheten att snabbt kunna agera. Men om resurser inte finns tillgängligt blir 

ingripande ibland svårt för hotellen.  

5.3 På vilka sätt implementeras Corporate social responsibility i 

verksamheten kopplat till sextrafficking? 

CSR är inte ett välkänt begrepp hos informanterna men hotellen har ett arbetssätt som tyder på en 

omedveten CSR, alltså att de arbetar med frågor kring socialhållbarhet men inte uttrycker detta i form 

av policys eller dokument. Med omedveten CSR antyder vi till att informanternas hotell arbetar med 

lokalsamarbete som inte har syfte för egen vinning utan för att stärka säkerheten på hotellen 

lokaliserade på platserna. Hotellen har en gemensam mailkedja där alla lokala hotell är inbjudna för att 

kunna sprida information på ett smidigt och snabbt sätt.  

En annan omedveten CSR som samtliga expertinformanter lyfter är trygghet och säkerhet för 

personalen. De arbetar på olika sätt exempelvis nämns utbildning, förhålla sig till lagen och att chefer 
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bidrar med hjälp med den gemensamma nämnaren är att det ska skapa en trygghet för personalen. 

Sextrafficking bör bli en del av CSR och hotell borde använda sig av CSR i verksamhetens 

hållbarhetsarbete för att förebygga sextrafficking samt visa sitt ställningstagande. 

Hotellverksamheterna kan förbättra sitt arbete mot sextrafficking genom att bli medvetna om CSR 

och implementera policys i företaget som samtlig personal sedan utgår från i sitt dagliga arbete. För 

att detta ska vara möjligt behöver den tysta kunskapen vändas till explicit kunskap.  

 

5.4 Vidare forskning 

Efter genomförande av vår studie framkom det att CSR som begrepp inte är speciellt känt bland 

informanterna. Vi har under litteraturgenomgången upptäckt att CSR inom turismindustrin har en 

lucka inom den sociala aspekten kopplat till sextrafficking då fokus idag mer ligger på ekonomiska och 

miljömässiga aspekter. En intressant infallsvinkel hade varit att undersöka hur internationella 

turismföretag ser på CSR samt den socialt hållbara aspekten kopplat till sextrafficking. Vilka attityder 

finns kring ställningstagande kring att förebygga sextrafficking? Detta med åtanke i att Sverige har en 

sexköpslag och därmed utgår företag givetvis ifrån denna. Men internationellt finns inte samma lagar 

och därmed vore det intressant att undersöka hur turismföretag anpassar sig. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide expertinformanter 

Förebyggande av sextrafficking 

Arbetar ni med att förebygga trafficking på ert hotell? På vilket sätt? 

Har ni en plan eller policy gällande trafficking? 

Hur ser ni på säkerheten för personalen? 

Har ni utbildning för medarbetare? 

Har ni gjort ingripande? Hur påverkar det personalen? 

Förenklar eller försvårar digitalisering och teknikutveckling arbetet? 

Hur stor del av arbetet med förebyggande är upp till personalen och hur påverkar det arbetet? 

 

Samarbete 

Har ni några samarbeten med föreningar? T.ex. Fairsex, real stars.  

Har ni någon certifiering? Vad ger en certifiering er? 

Använder ni er av något samarbete med andra aktörer inom branschen? Hur fungerar det? 

Används ett regionalt samarbete. Bidrar det med en förbättring? Försämring? 

Återkoppling vid ett fall? 

 

CSR 

Hur arbetar ni med corperate social responsibility (CSR)?  

Hur arbetar ni med intern och extern CSR? 

Hur ser ni på hållbarhet sett till trafficking? 

 

Övrigt 

Är ni medvetna om händelser av trafficking på ert hotell? 

Krävs legitimering vid incheckning? 

Har ni statistik på rapporteringar/eventuella nekande av kunder pga. misstanke av sextrafficking? 

Mörkertal?  



   
 

 
 

Bilaga 2.  

Intervjuguide kvalitativa intervjuer 

Förebyggande av sextrafficking 

Hur arbetar din avdelning med att förebygga sextrafficking? 

Har du fått utbildning inom temat för sextrafficking?  

Gav utbildningen god kunskap om hur ni ska arbeta med frågan?  

Vet du vad du ska göra vid misstanke om fall? Speciella metoder eller rutiner? (checklistor, 

rumsöversikt). 

Känner du dig trygg vid hanteringen av misstänkta fall utan utbildning? 

Finns det speciella tecken som skapar misstanke om eventuellt brott? 

Samarbete  

Hur får du information kring policys eller arbetssätt gällande förebyggande? 

Informerar ni varandra mellan avdelningar om misstanke kring brott uppstår?  

Får ni återkoppling från tillhörande chef eller ledning?  

Samarbetar ni med andra hotell i staden och varnar för eventuella misstankar? 

 

  



   
 

 
 

Bilaga 3. 

Uppsatsen är skapad av två författare, Jennie Hugosson och Madeleine Ahlberg. Arbetet har delvis 

blivit fördelat mellan gruppens medlemmar och delvis utförts tillsammans. De kapitel där arbetet har 

varit mer individuellt än andra är teoribakgrunden och metodkapitlet. Madeleine Ahlberg skrev 

majorititeten av stycket studiens angreppsett och etiska aspekter medan Jennie Hugosson ansvarade 

för resten av metodkapitlet. Madeleine Ahlberg ansvarade för stora delar av teoribakgrunden. 

Rubriken i teoribakgrunden som rör Sextrafficking har skrivits av Jennie Hugosson. Sexturism, CSR, 

Sociala aspekter, Real Stars och Varför Certifiera är skrivna av Madeleine Ahlberg. Rubrikerna 

Förebyggande, Digitalisering och Vad görs internationellt har blivit skrivna utifrån olika källor och 

perspektiv av båda författarna. När dessa individuella delar var färdigställda bearbetades de 

tillsammans mellan gruppmedlemmarna för att kontinuerligt se till att uppsatsen följde en röd tråd. 

Jennie Hugosson ansvarade för sammanfattningen av studien på svenska samt vidare forskning. 

Madeleine översatte den svenska sammanfattningen till engelska. Resterande arbete har skett 

tillsammans och både Jennie Hugosson och Madeleine Ahlberg har bidragit lika mycket. Under 

studiens gång har författarna tillsammans lagt till relevant information och fakta samt tagit bort det 

som har varit utanför studien ramverk. 

 


