
 
 

 
 

HOTELLKURAGE – EN POLICY VID  
 VÅLD, SEXKÖP ELLER MÄNNISKOHANDEL 

 
Mäns våld mot kvinnor klassas som ett globalt 
folkhälsoproblem. Nationella 
trygghetsundersökningar visar att de allra flesta 
som utsätts för våld i nära relation inte anmäler 
förövaren. Många lever därför med våld varje 
dag. Varje år dödas cirka 20 personer av våldet 
som används mot annan part i nära relation, 
majoriteten utsatta är kvinnor, men även barn 
och män dödas av närstående. I Sverige anmäls 
varje dag mer än femtio fall av misshandel i nära 
relation.1 Främst är det män som utsätter 
kvinnor för det fysiska och det grövre våldet 
och det sexuella våldet, men även män och 
icke-binära utsätts. Våldet sker oftast i hemmet, 
men också i andra insynsskyddade miljöer, 
såsom i hotellrum.  
 
I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde 
barn lever i hem med våld. Det är minst  
200 000 barn i Sverige. De här barnen löper 
mycket större risk att senare i livet vara de som 
själva utsätts för fysiskt våld i sin relation eller att 
utsätter andra. Vi kan stoppa den här kedjan av 
våld och vi behöver därför hjälpas åt för att 
synliggöra barns, liksom vuxnas utsatthet.  
 
Varje dags begås över 100 våldtäkter mot 
kvinnor. Av dessa anmäls drygt tjugo våldtäkter 
varje dag. 2  Majoriteten av alla våldtäkter 
(framförallt de som förblir oanmälda) sker av 
någon som den utsatta kvinnan har en relation 
med, är bekant med eller nyligen lärt känna. Det 
är därför vanligast förekommande att våldtäkter 
sker i hemmiljö eller på hotell. Vi kan tillsammans 
förhindra våldtäkterna som sker i vår absoluta 
närhet – om vi väljer att agera. Forskning visar att 
de som utsätts vågar göra mer motstånd om de 
vet att hjälp finns att få. De utsatta kommer alltså 
att våga göra större motstånd (sådant som hörs 
och syns) om de vet att någon kommer till deras 
undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att 
tillsammans hjälpa våra medmänniskor. 
 
En särskilt utsatt grupp för både fysiskt våld och 
sexuellt våld är kvinnor eller andra som befinner 
sig i prostitution. Var fjärde sexköp sker på hotell3 
- vilket också medför ökade risker för annan 
utsatthet. Det är sedan 1999 olagligt att köpa 
sexuella tjänster i Sverige! Det straffas med böter 

                                                
1 BRÅ, ”Anmälda brott 2019”, 2019 
2 BRÅ, NTU 2018 samt BRÅ, “Anmälda brott 2019”, 2019 
3 Kartläggning av tidningen Mitti, 2014 

eller fängelse. Det är dock inte olagligt att sälja 
sexuella tjänster. För att minska utsattheten och 
förekomsten av våld, sexuellt våld, köp av 
sexuella tjänster och människohandel så behöver 
vi tillsammans börja agera på det som gör oss 
oroliga! 
 
Genom att vi som medmänniskor tillsammans 
beslutar oss för att agera kan liv räddas och barn 
och vuxna bli hjälpta till en ljusare framtid.  
 
Agera genom att:  
1. Försök lokalisera vilket rum det gäller. 
2. Knacka på. Du kan alltid knacka på och gå 
därifrån om det känns otryggt att stå kvar. 
3. Kontakta reception eller annan hotellpersonal 
och berätta om din oro och dina iakttagelser.  
4. Ring polisen direkt om det är en akut eller 
hotfull situation. 
 

KOM IHÅG ATT INGEN 
KAN GÖRA ALLT MEN 

ALLA KAN GÖRA 
NÅGOT! 

 
 
 
 


