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Inledning 

Sveriges	Kommuner	och	Landsting	genomförde	en	satsning	mellan	åren	2014-2017	för	att	stärka	
arbetet	med	mänskliga	rättigheter	på	kommunal	nivå	(Regeringskansliet,	2014).	I	samband	med	
satsningen	fick	Emerga	Research	&	Consulting	i	uppdrag	av	SKL	att	sammanställa	en	rapport	med	
internationella	 exempel	 på	 hur	 mänskliga	 rättigheter	 integrerats	 i	 styrnings-	 och	
ledningsprocesser	 på	 kommunal	 och	 regional	 nivå.	 I	 Emergas	 rapport	 betonas	 vikten	 av	
strukturering	 och	 implementering	 av	 människorättsbaserat	 arbete,	 och	 på	 den	 roll	 som	
policyutformning	spelar	i	detta	arbete.	(Emerga,	2016).		

Anti-traffickingorganisationen	 RealStars	 har	 sedan	 2013	 arbetat	 för	 att	 stödja	 aktörer	 inom	
hotellnäringen	för	att	förebygga	prostitution	och	sextrafficking,	då	turism-	och	besöksnäringen	
är	 en	 arenor	 där	 prostitution	 och	 trafficking	 för	 sexuella	 ändamål	 ofta	 förekommer.	 I	 detta	
innefattas	 bland	 annat	 fokus	 på	 etiska	 riktlinjer	 och	 policys,	 då	 det	 kan	 hjälpa	 företagen	 att	
vägleda	och	styra	verksamheten	att	ta	socialt	ansvar	för	sin	påverkan	på	omgivningen.	Policys	
med	tydliga	etiska	riktlinjer	kan	även	ge	stöd	för	medarbetarnas	uppträdande	i	olika	situationer	
(RealStars,	2018).		

Stat,	kommuner	och	landsting	har	ett	ansvar	att	använda	ekonomiska	resurser	på	ett	ansvarsfullt	
sätt.	I	enlighet	med	regeringens	handlingsplan	för	Agenda	2030	ska	Sverige,	som	en	modern	och	
hållbar	välfärdsstat,	vara	ledande	i	genomförandet	av	Agenda	2030.	Ansvarsfull	upphandling	med	
tydliga	riktlinjer	och	krav	på	hållbarhet	är	ett	viktigt	steg,	och	i	dagsläget	är	det	flera	sektorer	
inom	 offentlig	 verksamhet	 som	 har	 specifika	 krav	 på	 hållbarhet	 i	 upphandling,	 till	 exempel	
miljökrav	eller	krav	på	goda	arbetsförhållanden	(Schyst	Resande,	2018).		

Schyst	Resandes	rapport	 från	2018	om	hållbart	resande	i	offentlig	sektor	visade	att	endast	en	
kommun	(Göteborg)	av	de	16	undersökta	hade	specifika	skrivningar	om	sexköp	i	tjänsten.	Denna	
undersökning	ämnar	därför	till	att	få	klarhet	i	huruvida	ett	större	urval	av	Sveriges	kommuner	
ställer	 krav	 på	 social	 hållbarhet	 gällande	 specifikt	 arbete	mot	 prostitution	 och	 trafficking	 för	
sexuella	ändamål	i	upphandling	med	hotell,	samt	om	det	finns	specifika	skrivningar	kring	förbud	
mot	sexköp	på	tjänsteresor.		

Metod  

Insamlingsmetoden	bestod	av	en	enkät	uppdelad	i	två	delar.	Den	första	delen	belyste	frågor	kring	
huruvida	 kommunen	 ställer	 specifika	 krav	 i	 upphandling	 av	 hotell	 att	 hotellen	 ska	 tydligt	
ställning	mot	prostitution	och	trafficking,	samt	om	huruvida	det	finns	krav	på	porrfria	hotellrum.	
Den	 andra	 delen	 av	 enkäten	 behandlade	 frågor	 kring	 huruvida	 kommunen	 har	 specifika	
skrivningar/policys	kring	förbud	mot	sexköp	i	tjänsten.	Enkät	–	Bilaga	1.		Enkäten	skickades	ut	
till	 150	 kommuner	 (de	 antal	 kommuner	 som	 leverat	 kontaktuppgifter	 till	
upphandlingsansvariga/hållbarhetsansvariga).	 Svar	 erhölls	 från	 85	 kommuner	 varav	 dessa	
presenteras	i	följande	rapport	(fullständiga	svar	finns	i	bilaga	3).		

	

	



 
 

Upphandling för kommuner i Sverige  
Processen	för	upphandling	skiljer	sig	mellan	offentliga	verksamheter.	Statens	inköpscentrals	är	
statliga	myndigheters	upphandlingsorganisation	och	dess	uppdrag	är	att	upphandla	och	förvalta	
ramavtal	 för	 statliga	 myndigheter.	 Kommunernas	 och	 landstingens	 motsvarighet	 till	 Statens	
Inköpscentral	 är	 SKL	 Kommentus,	 men	 till	 skillnad	 från	 statliga	 myndigheter,	 så	 har	 inte	
kommuner	 och	 landsting	 någon	 skyldighet	 att	 avropa	 ramavtal	 (Upphandlingsmyndigheten,	
2017).	 En	 rad	 kommuner	 använder	 sig	 av	 SKL	 Kommentus	 ramavtal	 för	 upphandling	 av	
resebyråtjänster	2018	inom	Sverige	och	utomlands.	Vissa	kommuner	har	inte	upphandlat	hotell	
över	huvudtaget,	och	en	del	kommuner	har	själva	utformat	avtal	för	upphandling	av	hotell.		

SKL:s	upphandling	omfattar	resebyråservice	så	som	bokning	av	 flyg-,	 tåg-,	buss-	och	båtresor,	
bokning	av	fordon,	hotellrum	samt	grupp-	och	konferensarrangemang	(SKL	Kommentus,	2018).	
I	 de	 ramavtal	 för	 upphandling	 av	 hotellrum	 finns	 specifika	 skrivningar	 om	 krav	 på	 porrfria	
hotellrum,	men	ingen	inga	specifika	skrivningar	om	krav	på	att	hotellen	tar	tydligt	ställning	emot	
prostitution	 och/eller	 trafficking	 för	 sexuella	 ändamål.	 I	 SKL	 Kommentus	 ramavtal	 finns	 inte	
heller	specifika	skrivningar	med	etiska	riktlinjer	kring	förbud	mot	sexköp	i	tjänsten	i	Sverige	eller	
utomlands.		

Skrivning	i	ramavtal	från	SKL	Kommentus:		

Vissa UM/UE (dvs kommuner och landsting) har önskemål om att hotellrum som till exempel är 
miljöcertifierade eller är fria 
från betal-tv-kanaler med pornografi kan bokas i första hand. Leverantören ska verka för att 
bokning av hotell som uppfyller UM/UEs önskemål tillgodoses 

 
Sammanställning av svar från kommuner 

Fråga 1 Policy 	
Undersökningens	första	fråga	(Se	fullständiga	frågor	i	bilaga	3)	undersökte	krav	på	upphandlade	
hotell	gällande	arbete	mot	prostitution	och	trafficking	för	sexuella	ändamål.	
	
Figur	1.	Svar	från	fråga	1.	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

 
 

 

• Ja:	 	 		2	kommuner	
• Till	viss	del:	 	6	kommuner		
• NEJ:		 	 60	kommuner	
• Vet	ej:		 17	kommuner		

 



 
 

 
Fråga 1.2 Formuleringar 
Vidare	 ombads	 kommunen	 att	 återge/beskriva	 eventuella	 formuleringar	 från	
upphandlingsdokument	 (Se	 bilaga	 3).	 Syftet	 med	 denna	 fråga	 var	 att	 undersöka	 hur	
formuleringar	i	eventuella	upphandlingsdokument	ser	ut.	Svaren	på	denna	fråga	skiljer	sig	därför	
något	åt,	vi	har	valt	att	kategorisera	dessa	svar	i	fyra	kategorier.		
	
Kategori	 1	 –	 Krav	 gällande	 prostitution	 och/eller	 trafficking	 för	 sexuella	 ändamål	 finns	
formulerade	i	upphandlingsdokument.	Kommun	upphandlar	tillsammans	med	ett	reseföretag		(2	
svar)	
Kategori	 2	 –	 Vissa	 krav	 på	 social	 hållbarhet	 och/eller	 jämställdhet	 finns	 formulerade	 i	
upphandlingsdokument.	(4	svar)	
Kategori	 3	 –	 Inga	 konkreta	 formuleringar	 bifogade.	 Kommunen	 har	 upphandlat	 avtal	 med	
resebyrå	–	(3	svar)	
Kategori	4	–	Kommunen	upphandlar	inte	hotell	(2		svar)	
	
Undersökningen	visar	att	två	kommuner	(kategori	1)	har	specifika	krav	i	upphandling	med	hotell	
gällande	prostitution	och/eller	trafficking	för	sexuella	ändamål.	Vidare	visar	undersökningen	att	
fyra	 kommuner	 (kategori	 2)	 har	 vissa	 krav	 på	 social	 hållbarhet	 och/eller	 jämställdhet	 i	
upphandlingsdokument,	dock	finns	inga	konkreta	formuleringar	gällande	prostitution	och/eller	
trafficking	för	sexuella	ändamål.	Tre	kommuner	har	inga	konkreta	formuleringar	(kategori	3)	och	
2	kommuner	upphandlar	inte	själva	(kategori	4).		
	
Då	denna	fråga	var	formulerad	”Om	ja,	eller	till	viss	del	på	fråga	1..”	blir	svaren	på	denna	fråga	
tyvärr	något	missvisande.	Om	man	tittar	på	fördelningen	av	svaren	i	fråga	1	så	ser	man	att	det	är	
60	kommuner	som	har	angett	att	de	inte	ställer	specifika	krav	på	hotell	i	upphandling,	medan	det	
på	 fråga	1.2	 endast	 är	 tre	 kommuner	 som	angett	 att	 de	 inte	har	några	 formuleringar.	 För	 att	
undvika	detta	borde	det	ha	förtydligats	i	fråga	1.2	att	de	som	svarat	Nej/Vet	ej	på	fråga	1	inte	
skulle	svara.		

 
Fråga 1.3  Begrepp 
Fråga	 1.3	 undersöker	 huruvida	 begrepp	 som	 ”sexköp/prostitution/sextrafficking”	 används	 i	
eventuella	upphandlingsdokument.	Syftet	med	denna	fråga	var	att	fördjupa	fråga	1.2	ytterligare	
och	för	att	få	en	statistisk	modell	på	svaren,	snarare	än	svar	med	de	specifika	skrivningarna.	Om	
denna	fråga	hade	gjorts	till	en	obligatorisk	fråga	att	svara	på,	hade	diagrammet	troligen	liknat	
diagrammet	till	fråga	1	mer.	Eftersom	fråga	1.3	inte	var	obligatorisk	fick	vi	endast	in	46	svar.	Figur	
2	visar	diagram	för	svar	på	fråga	1.3.		
 
	
	
	
	
	
	
	



 
 

	
	
Fråga 2 och fråga 2.1 Porrfria hotellrum och formuleringar  
Fråga	2	undersöker	huruvida	kommunerna	har	speciella	krav	på	porrfria	hotellrum.	Fråga	2.1	
undersöker	hur	eventuella	formuleringar	kring	porrfria	hotellrum	ser	ut.		Figur	1	visar	
stapeldiagram	för	svar	på	fråga	2.		

	

 

 
	
Kategori	1	–	Krav	på	porrfria	hotellrum	finns		(11	svar)	
Kategori	2	–	Kommunen	har	uppgett	att	SKL	Kommentus	ramavtal	avropas,	där	krav	på	
porrfria	hotellrum	finns.	(4	svar)	
Kategori	3	–	Krav	på	porrfria	hotellrum	finns	till	viss	del	(3	svar)	
Kategori	4	–	Inga	krav	på	porrfria	hotellrum.	(1	svar)	
Kategori	5	–	Kommunen	upphandlar	inte	hotell	(3	svar)	
Kategori	6	–	Övriga	svar.	(4	svar)		
	
Fråga 3 Förbud mot sexköp  
Fråga	3	behandlade	huruvida	kommunerna	har	specifika	skrivningar	kring	förbud	mot	sexköp	
vid	 tjänsteresor.	 Det	 framkommer	 att	 endast	 en	 kommun	 har	 specifika	 skrivningar	 gällande	
förbud	mot	sexköp	i	tjänsten.	Vi	efterfrågade	även	här	eventuella	formuleringar,	och	i	två	av	de	
fyra	svaren	vi	fick	gällande	formuleringar	framkommer	att	det	förekommer	indirekta	skrivningar	
gällande	 förbud	mot	 sexköp,	 och	 att	 dessa	 skrivningar	 formuleras	 som	 ”förbud	mot	 sexuella	
trakasserier”	eller	genom	kommunens	uppförandekod	som	bygger	på	ILO:s	kärnkonventioner.	
De	två	andra	kommunerna	som	besvarat	frågan	om	formuleringar	framhävde	istället	att	det	inte	
fanns	behov	av	särskilda	skrivningar	gällande	sexköp	i	tjänsten.		

 

 

 

 

• Ja:	 	 		24	kommuner	
• Till	viss	del:	 	10	kommuner		
• NEJ:		 	 33	kommuner	
• Vet	ej:		 18	kommuner		

 



 
 

Sammanfattande analys och Realstars rekommendationer 

Syftet	med	denna	undersökning	har	 varit	 att	 synliggöra	huruvida	 kommuner	 ställer	 specifika	
krav	på	hotell	i	upphandling	gällande	arbete	mot	prostitution	och/eller	trafficking	för	sexuella	
ändamål.	Resultat	av	undersökningen	visar	två	av	85	kommuner	har	specifika	skrivningar	med	
krav	på	att	upphandlade	hotell	tar	ställning	och	arbetar	aktivt	emot	prostitution	och	trafficking	
för	 sexuella	 ändamål.	 Fyra	 kommuner	 har	 formuleringar	 gällande	 social	
hållbarhet/etik/jämställdhet,	vilket	kommunerna	själva	angett	som	exempel	på	krav.	Endast	en	
av	 de	 85	 kommunerna	 har	 specifika	 skrivningar	 gällande	 sexköp	 på	 resa,	 i	 Sverige	 eller	
utomlands.	Det	är	förvånande	att	så	pass	få	kommuner	har	skrivningar	kring	detta	med	tanke	på	
att	prostitution	och	trafficking	för	sexuella	ändamål	är	ett	stort	problem	vid	många	hotell	och	
sexköp	förekommer	under	tjänstresor.		

Några	av	de	svar	vi	har	fått	in	gällande	förbud	mot	sexköp	har	lyft	att	det	inte	ska	behövas	policys	
som	bekräftar	lagar.	I	Sverige	är	det	olagligt	att	köpa	sex,	men	det	är	inte	olagligt	att	köpa	sex	
utomlands.	Ett	ett	vanligt	resemål	i	Europa	är	Tyskland,	där	sexköp	är	lagligt.	Att	ha	riktlinjer	för	
beteende	 under	 tjänsteresor	 kan	 fungera	 normerande	 i	 de	 sammanhang	 på	 tjänsteresor	 där	
sexköp	 är	 lagligt	 och	 normaliserat.	 Jordbruksverket	 har	 specifika	 skrivningar	 med	 riktlinjer	
angående	förbud	mot	sexköp	i	samband	med	tjänstesresor.	Jordbruksverkets	skrivning	innefattar	
förbud	mot	köp	av	sexuella	tjänster,	sexhandel	och	användning	av	barnpornografiskt	material.	Se	
nedan	för	skrivning	i	Jordbruksverkets	policy	för	tjänsteresor.		

”Sveriges	regering	arbetar	aktivt	för	att	bekämpa	sexhandel,	sexuella	övergrepp	liksom	alla	former	
av	 sexuella	kontakter	med	barn.	 Som	barn	anses,	 enligt	definition	 i	FN:s	konvention	om	barnets	
rättigheter,	 varje	människa	under	18	år.	Enligt	 svensk	 lag	gäller	ett	 förbud	mot	köp	av	 sexuella	
tjänster.	Förbudet	omfattar	inte	bara	sexuella	tjänster	mot	betalning	hos	prostituerade	utan	även	
andra	transaktioner	med	sexuella	tjänster	och	andra	former	av	ersättningar,	såsom	presenter	eller	
betalning	 av	 räkningar,	 hyror,	 skolavgifter	 och	 dylikt.	 All	 befattning	 med	 sexhandel	 och	 med	
barnpornografiskt	 material	 är	 olagligt	 och	 därmed	 oförenligt	 med	 arbete	 för	 Jordbruksverket.	
Kränkande	behandling	i	form	av	sexuella	trakasserier	får	inte	förekomma.	Med	sexuella	trakasserier	
avses	 ett	 uppträdande	 av	 sexuell	 natur	 som	 kränker	 någons	 värdighet.”(Schyst	 Resande,	 2018,	
s.53)	

Jordbruksverket	skrivning	gällande	sexuella	relationer	på	tjänsteresa	går	till	och	med	längre	än	
att	bara	omfatta	sexköp.	I	skrivningen	lyfts	även	en	situation	där	en	sexuell	relation	kan	innehålla	
en	beroendeställning.	 

”Du	 får	 aldrig	 utnyttja	 din	 ställning	 på	 ett	 otillbörligt	 sätt.	 Intima	 förbindelser,	 såsom	 sexuella	
relationer	med	personer	som	är	eller	kan	uppfattas	stå	i	beroendeställning	gentemot	dig	får	inte	
förekomma.”	(Schyst	Resande,	2018,	s.53)	

Realstars	 rekommenderar	 att	 de	 kommuner	 som	 upphandlar	 hotell	 ska	 göra	 specifika	
skrivningar	 gällande	 krav	 på	 att	 hotell	 tar	 avstånd	 och	 arbetar	 aktivt	 mot	 prostitution	 och	
trafficking	för	sexuella	ändamål.	Kommunernan	kan	ta	inspiration	och	stöd	av	Jordbruksverkets	
skrivningar	gällande	upphandling	av	hotell	och	förbud	mot	sexköp	i	tjänsten.	Så	länge	det	inte	
finns	tydligt	formulerat	så	skapar	det	en	viss	otydlighet	för	anställda	som	reser	i	tjänsten	och	för	
de	som	ansvarar	för	upphandling.	Därför	bör	kommunerna	verka	för	att	fylla	dessa	gap	och	införa	
skrivningar	som	saknas.	Enligt	SKL	Kommentus	löper	Resebyråtjänster	2018	ut	i	april	2019	(SKL	
Kommentus,	2018),	och	detta	kan	ses	som	ett	bra	tillfälle	för	SKL	Kommentus	att	föra	in	liknande	
skrivningar	som	Jordbruksverket	har	gällande	upphandling	av	hotellrum	och	förbud		
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Bilaga 1 – Enkät och följebrev  
Denna	enkät	består	av	två	delar	uppdelat	på	sju	frågor.	Till	att	börja	med	behandlar	
enkäten	frågor	kring	upphandling	inom	Sveriges	kommuner,	med	särskilt	fokus	på	
frågor	kring	prositution	och	trafficking	för	sexuella	ändamål.	Den	andra	delen	av	
enkäten	handlar	om	policys	mot	sexköp	i	tjänsten	i	Sverige	och	utomlands.	I	följebrevet	
till	enkäten	finns	mer	information	om	dess	syfte	och	vad	den	kommer	att	
användas	till.	
	
Länk	till	initiativet	Hotels	Against	Trafficking:	https://realstars.eu/csr/hotels/	
Tack	för	din	medverkan!	
	
Fråga	1.	Har	kommunen	du	är	verksam	i	speciella	krav	på	att	upphandlade	hotell	
är	ansluten	till	Hotels	Against	Trafficking,	eller	att	hotellen	på	annat	sätt	säkrar	
att	de	arbetar	aktivt	mot	prostitution	och	sextrafficking?	*	
Mark	only	one.	

� Ja	
� Nej	
� Till	viss	del	
� Vet	ej	

	
Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	1,	hur	formuleras	det	i	eventuella	
upphandlingsdokument?	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
	
Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	1,	används	begrepp	som	
sexköp/prostitution/sextrafficking	
i	upphandlingsdokument?	
Mark	only	one.	

� Ja	
� Nej	
� Vet	ej	
� Other:__________________________________________________	

	
Fråga	2.	Har	kommunen	du	är	verksam	i	speciella	krav	på	porrfria	hotellrum	i	
upphandling	
med	hotell?	*	
Check	all	that	apply.	

� Ja	
� Nej	
� Till	viss	del	
� Vet	ej	

	
	
	



 
 

Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	2,	hur	formuleras	det	i	eventuella	
upphandlingsdokument?	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
	
Fråga	3.	Har	kommunen	du	är	verksam	i	policys	om	förbud	mot	sexköp	under	
tjänsteresor	
i	Sverige	eller	utomlands?		
Mark	only	one.	

� Ja	
� Nej	
� Till	viss	del	
� Vet	ej	

	
Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	3,	formuleras	det	i	uttryckliga	skrivningar	som	
direkt	hänvisar	till	sexköp	(eller	termer	som	prostitution/sexhandel)?	Hur	
formuleras	det?	
Lägg	gärna	in	skrivning	här.		
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
_______________________________________________________________________________	
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Följebrev kommunenkät – kriterier vid upphandling och policys mot 
sexköp 

	
Anti-traffickingorganisationen	 RealStars	 har	 sedan	 2013	 arbetat	 för	 att	 stödja	
hotellnäringen	för	att	förebygga	prostitution	och	sextrafficking.	Genom	våra	satsningar,	
där	 ibland	Hotels	Against	Trafficking,	har	vi	utbildat	hotellpersonal	på	ett	hundratal	
hotell.	Läs	om	Hotels	Against	Trafficking	här.		
	
Idagsläget	 är	 det	 flera	 sektorer	 inom	offentlig	 verksamhet	 som	har	 specifika	krav	på	
hållbarhet	i	upphandling,	till	exempel	miljökrav	eller	krav	på	goda	arbetsförhållanden.	
Syftet	med	 denna	 enkät	 är	 att	 få	 kunskap	 om	 hur	 upphandling	 ser	 ut	 bland	 Sveriges	
kommuner	gällande	krav	att	upphandlade	hotell	bedriver	aktivt	arbete	mot	prostitution	
och	 sextrafficking.	 Enkäten	 ämnar	 även	 att	 undersöka	 förekomst	 av	 policys	 inom	
kommunen	 mot	 sexköp	 vid	 tjänsteresa	 (i	 Sverige	 eller	 utomlands)	 som	 tydliggör	
lagstiftning.		
	
Sammanställning	av	svaren		
Svaren	på	de	sju	korta	frågorna	sammanställs	för	att	ge	en	översikt	och	rapport	över	hur	
Sveriges	 kommuner	 behandlar	 frågor	 kring	 prostitution,	 sextrafficking	 i	
upphandlingsdokument	samt	huruvida	frågor	kring	och	sexköp	i	tjänsten	i	Sverige	och	
utomlands	uppmärksammas	i	policys.	Genom	rapporten	som	publiceras	i	våra	kanaler	
hoppas	 vi	 att	 i	 högre	 grad	 kunna	 uppmärksamma	 dessa	 frågor	 och	 uppmana	 till	
ansvarsfull	upphandling,	som	i	sin	tur	även	kan	påverka	hotellbranchen.		
	
Inom	 ramen	 för	 Agenda	 2030	 stadgas	 jämställdhet	 som	 en	 förutsättning	 för	 hållbar	
utveckling,	och	ett	av	delmålen	är	att	avskaffa	alla	former	av	våld	mot	kvinnor	och	flickor.	
Offentlig	verksamhet	har	en	viktig	roll	att	spela,	och	svenska	kommuner	har	en	möjlighet	
att	påverka	hotellnäringen	att	ta	tydlig	ställning	mot	prostiution	och	sextrafficking.		
	

Dina	svar	är	viktiga.	Vi	önskar	dina	svar	tillhanda	innan	den	12	december.	
Tack	för	din	medverkan!	

	
Frågor	besvaras	av	Clara	Höglund,	clara@realstars.eu	070-6657880	

 

 

 

 

 



 
 

 
Bilaga 3 – Sammanfattning av svar  
Fråga	1.	Har	kommunen	du	är	verksam	i	speciella	krav	på	att	
upphandlade	hotell	är	ansluten	till	Hotels	Against	Trafficking,	eller	att	
hotellen	på	annat	sätt	säkrar	att	de	arbetar	aktivt	mot	prostitution	
och	sextrafficking?		

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fråga	1.2	Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	1.0,	hur	formuleras	det	i	
eventuella	upphandlingsdokument?	Svaren	är	indelade	i	fyra	
kategorier	i	efterhand.	
	
Kategori	 1	 –	 Vissa	 krav	 på	 social	 hållbarhet	 och/eller	 jämställdhet	 finns	
formulerade.	 Inga	 konkreta	 formuleringar	 gällande	 prostitution	 och/eller	
trafficking	för	sexuella	ändamål	är	bifogade.		(4	svar)	

1. Sociala	och	Etiska	krav	
2. Kravet	finns	med	i	Särskilda	kontraktsvillkor	-	Uppförandekod	för	leverantörer	
3. Men	indirekt	då	en	uppförandekod	för	leverantörer	har	tecknats	och	där	

leverantör	försäkrar	att	de	uppfyller	minimistandard	som	kommunen	ställer	
krav	på.	"Leverantören	ska	respektera	de	mänskliga	rättigheterna	enligt	
europeisk	och	internationel	konventionsrätt".	"..ska	respektera	grundläggande	
sociala	krav	i	sin	verksamhet.	Produker,	såväl	varor	som	tjänster,	som	leveras	till	
Flens	kommun	a	vara	framställda	under	förhållanden	som	är	förenliga	med:	-	
ILO:s	konventioner	nr	29,	87,98,	100,	105,	111,	138,	182.	-	FN:s	barnkonvention,	
artikel	32"	



 
 

4. Det	står	i	kommunens	policy	för	upphandling	att	"För	att	främja	
hållbarhetsperspektiv	vid	upphandling	och	inköp	ska	ekonomisk,	social	och	
ekologisk	hänsyn	vara	ledande"	...	"Kommunen	ska	genom	att	ställa	krav	vid	sina	
upphandlingar	och	inköp	bidra	till	en	bättre	miljö	och	ett	hållbart	samhälle.	
Detta	ska	ingå	som	en	naturlig	del	i	varje	upphandling.	I	hållbar	upphandling	
ingår	att	ta	hänsyn	till	flera	perspektiv	såsom	tillgänglighetskrav,	
hållbarhetskriterier,	att	beakta	frågor	om	etisk	handel	och	företags	sociala	
ansvar	(CSR)	samt	möjliggöra	för	innovationer.	Särskild	hänsyn	ska	tas	till	ILO:s	
åtta	grundläggande	konventioner	om	mänskliga	rättigheter	i	arbetslivet	samt	
FN:s	barnkonvention."	...	samt...	"Kommunen	ska	också	i	tillämpliga	fall	ställa	
krav	som	främjar	jämställdhet	i	samband	med	upphandlingar."	

	
Kategori	2	–	Kommun	upphandlar	tillsammans	med	ett	reseföretag	-	Krav	gällande	
prostitution/trafficking	görs	i	upphandling.		(2	svar)	

1. Eftersom	vi	är	en	liten	kommun	görs	upphandling	tillsammans	med	andra	
kommuner	där	etniska	krav	finns.	Upphandlingen	har	inte	gjorts	av	vår	kommun.	
Majoriteten	av	de	hotell	som	ingår	i	avtalet	är	anslutna	till	Hotels	Against	
Trafficking.	

2. Företaget	vi	har	avtal	med	angående	Resebyråtjänster	jobbar	med	att	styra	
bokningarna	till	de	hotellkedjorna	som	jobbar	mot	prostitution.	Mycket	viktig	
fråga	om	vi	har	lyft	de	till	en	politisk	nivå	nu	så	får	vi	se	om	det	kommer	ta	det	
vidare.	

	
Kategori	 3	 –	 Kommunen	 har	 upphandlat	 avtal	 med	 resebyrå	 –	 inga	 konkreta	
formuleringar	bifogade.	(3	svar)	

1. Vi	använder	oss	av	resebyråavtal	med	Lingmerths	framför	allt	för	resor	med	
kollektivtrafik	och	flyg.		

2. Hotell	bokas	antingen	genom	Resebyrån	eller	i	samband	specifika	
konferensarrangemang	det	hotell	arrangören	föreslår.	

3. Kommunen	har	ett	avtal	med	resebyrå	som	bokar	resor	och	boende	så	vi	har	
inga	egna	upphandlade	hotell.	

	
Kategori	4	–	Upphandlar	inte	hotell	(2		svar)	

1. Vi	har	inte	upphandlat	hotell.	
2. Kommunen	har	ej	upphandlat	hotell	

 

Fråga	1.3	Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	1,	används	begrepp	som	
sexköp/prostitution/sextrafficking	i	upphandlingsdokument?	
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fråga	2.0.	Har	kommunen	du	är	verksam	i	speciella	krav	på	porrfria	
hotellrum	i	upphandling	med	hotell?	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
Fråga	2.1.	Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	2.0,	hur	formuleras	det	i	
eventuella	upphandlingsdokument?	27	svar	indelade	i	sex	kategorier	
av	Realstars	i	efterhand.		

Kategori	1	–	Krav	på	porrfria	hotellrum	finns		
1. 1.23	Rumsstandard	för	hotell	och	konferensanläggning	Rummen	ska	vara	

porrfilmsfri	alternativt	att	de	rum	som	bokas	går	att	stänga	av	från	sådant	utbud.	
I	det	fall	filmkanaler	och/eller	betal-TV	finns	ska	dessa	spärras	om	innehållet	
inte	är	porrfritt.		

2. 1.4.3	Rumsstandard	för	hotell	och	konferensanläggning.	*	Rummen	ska	vara	
porrfilmsfri	alternativt	att	de	rum	som	bokas	går	att	stänga	av	från	sådant	utbud	

3. I	det	fall	filmkanaler	och/eller	betal-TV	finns	ska	dessa	spärras	om	innehållet	
inte	är	porrfritt.	

4. Anläggningen	ska	vara	fri	från	pornografi	samt	i	övrigt	följa	upphandlande	
myndigheters	policys	avseende	porrfria	hotell	och	konferensanläggningar.	

5. TV-utbudet	skall	vara	befriat	från	pornografiska	program	eller	ha	möjlighet	att	
spärra	dess	för	beställarens	deltagare.	

6. Skrivning	i	upphandlingsdokumentet	konferensanläggningar	Porrfritt	
Kommunerna	verkar	för	att	antalet	hotell	och	konferensanläggningar	som	
erbjuder	ett	porrfritt	TV-utbud	ökar.	Om	inte	rummens	TV	är	fria	från	så	kallade	
porrkanaler	räcker	det	med	att	det	finns	möjlighet	att	koppla	bort	dessa	kanaler	



 
 

vid	bokning.	Skrivning	i	upphandlingsdokumentet	hotellogi	via	S-vall	I	de	fall	
filmkanaler	och/eller	betal-TV	erbjuds	bör	dessa	kunna	spärras	om	innehållet	
inte	är	porrfritt.	Svara	Ja	i	rutan	för	uppfyllnad	av	skallkrav	oavsett.	Svara	Ja	eller	
Nej	i	svarsrutan	nedan	om	spärr	kan	erbjudas	eller	ej.		

7. Anläggningen	ska	vara	fri	från	pornografi	samt	i	övrigt	följa	upphandlande	
myndigheters	policys	avseende	porrfria	hotell	och	konferensanläggningar.	

8. Konferenstjänster:	TV:s	kanaler	med	pornografiskt	utbud	ska	stängas	av	i	
samband	med	vistelsen	

9. Våra	krav	i	den	senaste	upphandlingen	är	”De	av	anbudsgivare	offererade	
hotellrum	ska	inte	erbjuda	pornografi	via	betal-TV	i	enlighet	med	Resepolicy	för	
Uddevalla	kommun,	antagen	av	kommunfullmäktige	år	2003	och	reviderad	år	
2012”	

10. Med	aktivt	arbete	med	etisk	hänsyn	menas	att	tjänsteleverantören	är	certifierad	
som	"porrfritt	hotell"	alternativt	uppfyller	det	bakomliggande	kriteriet:	"-	Det	får	
inte	finnas	några	tv-kanaler	som	erbjuder	pornografiska,	eller	så	kallade	
”erotiska”	filmer,	varken	i	standardutbudet	eller	i	betal-tv.	Det	räcker	inte	med	
att	erbjuda	gästerna	möjlighet	att	blockera	vissa	kanaler	med	pornografiskt	
utbud	för	att	hotellet/anläggningen	ska	räknas	som	porrfri.	Att	stänga	av	kanaler	
med	pornografiskt	material	under	tid	på	dygnet	då	det	visas	pornografiska	
filmer	är	endast	godkänt	då	det	handlar	om	extern	teknisk	nedsläckning	via	
systemleverantör	och	som	inte	kan	påverkas	lokalt	på	hotellet/anläggningen."	

	
Kategori	2	–	Kommunen	har	uppgett	att	SKL	Kommentus	ramavtal	avropas,	där	
krav	på	porrfria	hotellrum	finns.		

1. Avropar	på	Resebyråtjänster	via	SKL	Kommentus.	
2. Upphandling	via	skls	ramavtal	resor	
3. Vi	avropar	på	SKL	Kommentus	ramavtal	"Resebyråtjänster".	I	upphandlingen	

hade	man	ett	krav	enligt	följande:	"Vissa	UM/UE	har	önskemål	om	att	hotellrum	
som	till	exempel	är	miljöcertifierade	eller	är	fria	från	betal-tv-kanaler	med	
pornografi	kan	bokas	i	första	hand.	Leverantören	ska	verka	för	att	bokning	av	
hotell	som	uppfyller	UM/UEs	önskemål	tillgodoses."	

4. .	Resebyråtjänster	SKL	Kommentus:	Vi	meddelar	leverantören	att	Kalmar	
kommun	bokar	porrfria	hotell.	

	
Kategori	3	–	Krav	på	porrfria	hotellrum	finns	till	viss	del	

1. Kommunen	har	inga	speciella	krav	i	upphandlingsdokument	men	möjligheten	
finns	enligt	Resebyråavtalet	vi	har	via	SKL	Kommentus	att	ställa	dessa	krav	vid	
bokningar	via	resebyrån.	

2. Hotellet	ska	kunna	erbjuda	porrfria	tv-kanaler,	om	inte	ska	kanaler	med	sådant	
innehåll	kunna	spärras.	

3. Avtalet	hänvisar	till	vår	text	i	resepolicyn	där	det	står	"Enligt	särskilt	politiskt	
beslut	ska	det	i	första	hand	bokas	hotell	som	är	fria	från	pornografisk	film."	

	
Kategori	4	–	Inga	krav	på	porrfria	hotellrum.	
Inget	krav	ställt	i	förfrågningsunderlaget	men	vinnande	anbud	skriver	att	de	kan	
erbjuda	hotell	som	erbjuder	TV-utbud	utan	porrfilmer.	
	
Kategori	5	–	Kommunen	upphandlar	inte	hotell	

1. Vi	har	inte	upphandlat	hotell		



 
 

2. Kommunen	har	ej	upphandlat	hotell	
3. Avropar	SKL	kommentus	

	
Kateori	6	–	Övriga	svar.		

1. Har	svarat	vet	ej	
2. Vår	resebyrå	är	ansluten	till	SRF	vilka	förljerECPAT	
3. Se	dok.	
4. Se	svar	ovan.	
	

	
Fråga	3.0.	Har	kommunen	du	är	verksam	i	policys	om	förbud	mot	
sexköp	under	tjänsteresor	i	Sverige	eller	utomlands?	(85	svar)	

 
 

 
 
 
 

 
	

Fråga	3.1.	Om	ja	eller	till	viss	del	på	fråga	3.0,	formuleras	det	i	
uttryckliga	skrivningar	som	direkt	hänvisar	till	sexköp	(eller	termer	
som	prostitution/sexhandel)?	Hur	formuleras	det?	Lägg	gärna	in	
skrivning	här.		

1. Behöver	man	en	policy	som	säger	att	man	ska	följa	lagar	och	regler?	
2. Ingen	policy.	I	vårt	personalpolitiska	program	bygger	på	RÖTT,	Respekt,	

öppenhet,	tydlighet	och	tillit.	I	upphandlingssammanhang	används	en	
Uppförandekod	för	leverantörer	som	bygger	på	ILO:s	kärnkonventioner	om	
mänskliga	rättigheter	

3. Det	är	olagligt	att	köpa	sex	i	Sverige	-	är	det	nödvändigt	att	ha	en	policy	som	
säger	samma	sak?	

4. Inte	i	direkta	termer,	sexuella	trakasserier	och	repressalier.	


