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Ett porrfritt alternativ!
Sedan Roks projekt Boka porrfritt startades 2002 har över 500 svenska hotell och
konferensanläggningar lagts till listan över porrfria hotell. Och intresset fortsätter att växa! Alltfler
hotell och gäster har fått upp ögonen för det porrfria alternativet, i takt med att medier har
uppmärksammat projektet och politiker efterlyst etiska riktlinjer för svenska myndigheters
hotellbokningar.
Här kan du läsa om hur du kan utveckla ditt hotells varumärke med en Porrfritt‐certifiering.
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Information om certifieringen Porrfritt
Katalogen
Projektet ”Boka porrfritt” tog fart under hösten 2002 och våren 2003 då Roks tog fram en katalog
över svenska hotell och konferensanläggningar som erbjöd gäster och personal en porrfri miljö.
Tanken med katalogen från Roks sida var att erbjuda företag, organisationer, myndigheter och
privatpersoner möjlighet att aktivt och medvetet kunna välja porrfria hotellvistelser.
Stort genomslag
Projektet rönte redan från start stor uppmärksamhet. Tidningar, TV och radio rapporterade om
satsningen och fackliga representanter och politiker tog kontakt med Roks för att diskutera hur
frågan skulle kunna drivas.
Kommuner, myndigheter, länsstyrelser och andra organisationer har sedan dess fattat beslut om
att boka porrfria hotell och konferensanläggningar för sina anställda och gäster. Ytterligare
organisationer har haft frågan på agendan – den förväntade utvecklingen är därför att efterfrågan
på porrfria hotell och konferensanläggningar kommer fortsätta att öka.
Det finns också ett växande intresse från privatpersoner (inte minst barnfamiljer) att kunna välja
en porrfri miljö för sina hotellvistelser.
Bokningssajt
2005 startade Roks ett samarbete med företaget Informus, Sveriges mest omfattande söktjänst för
konferens och logi. Informus publicerade de porrfria hotellen på sin hemsida och lade in
alternativet Porrfritt i sin sökdatabas över svenska hotell och konferensanläggningar. Dessutom
togs en uppdaterad och mycket uppmärksammad katalog fram där runt 500 hotell och
konferensanläggningar listades som porrfria.
Den nya tillgängligheten gav omedelbar effekt: efter katalogens tryckning hörde flera hotell‐ och
konferensanläggningar av sig till Roks och Informus och ville medverka i katalogen. Efterfrågan på
porrfritt boende ökade när allmänheten fick upp ögonen för möjligheten att söka porrfria hotell i
Informus sökmotor.
Internationell uppmärksamhet och politiskt genomslag
När projektet expanderade gavs det utökat utrymme i media, både på lokal och på nationell nivå.
Projektet fick också internationell uppmärksamhet när försvarsmakten beslutade att uteslutande
boka porrfria hotell för sina anställda.
I februari 2010 aktualiserades projektet när Integrations‐ och jämställdhetsminister Nyamko
Sabuni efterlyste nya etiska riktlinjer för hur svenska myndighetsrepresentanter övernattar i
samband med tjänsteuppdrag i Sverige och utomlands.
Nysatsning på webben
Under 2010 kommer listan över de porrfria hotellen att uppdateras och presenteras på en egen
webbsida. Där kommer söktjänsten från Informus och den samlade information om projektet att
finnas. Informationen blir på så sätt mer lättillgänglig för anläggningar, media och personer som
letar porrfria hotellvistelser. Naturligtvis kommer söktjänsten även fortsättningsvis finnas
tillgänglig på Informus egen sajt. Roks samarbetar också med Informus för att kontinuerligt
uppdatera kvaliteten och funktionaliteten på sidan.
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Porrfritt‐märket
När du uppfyller kraven för att räknas som ett porrfritt bokningsalternativ (se kriterierna nedan)
blir din anläggning certifierad som porrfri. Vi har tagit fram ett certifieringsmärke/logga som
porrfria hotell och konferensanläggningar erbjuds använda på sin webbplats och i andra
marknadsföringssyften. Samma märke kommer de organisationer, företag, kommuner och
myndigheter som garanterar att de bokar porrfritt kunna pryda sin marknadsföring med. Eftersom
synlighet ökar allmänhetens intresse för satsning hoppas vi att denna märkescertifiering kommer
att göra porrfria alternativ ännu mer attraktiva. Under 2010 kommer vi inom ramen för Porrfritt
att ta fram ett informationsblad, en informationsbroschyr och ett klistermärke som porrfria hotell
och konferensanläggningar kan använda sig av. Vi ser gärna att hotell och konferensanläggningar
exponerar certifieringsmärke/logga i entrén, på webbplatsen och i informationsmaterialet till sina
gäster.
Syftet med satsningen
Syftet och målet med projekt är att framhålla möjligheten att boka porrfritt boende och göra det
mer attraktivt för både kunder och hotell‐ och konferensanläggningar.
Roks satsning bygger på förståelsen att pornografi är en form av våld mot kvinnor.
Roks mål är:
-

Att kontinuerligt uppdatera sökmotorn för porrfria hotell och presentera sök‐ och
bokningstjänsten på våra hemsidor

-

Att fler hotell blir porr‐ och prostitutionsfria miljöer

-

Att fler kommuner, landsting, myndigheter m.fl. väljer att boka porrfria hotell för sina
anställda, konferensgäster

-

Att fler män, kvinnor och barnfamiljer väljer att boka porrfria hotell

-

Att utländska gäster bokar porrfria hotell

-

Att svenska myndigheter och organisationer bokar porrfritt även vid utlandsresor

Hur vi kommer att marknadsföra porrfria hotell
-

Genom det nya certifieringsmärket/loggan

-

I media, genom kontinuerlig kontakt med press, tv och radio för spridning av information

-

Genom sökmotorer och information på Roks och Informus hemsidor samt på en egen
webbsida

-

Genom att delta i olika evenemang där vi kan nå intresserade av att bo porrfritt, t ex TUR‐
mässan för rese‐, turist och mötesindustrin

-

Informera Sveriges kommuner och landsting (SKL), fackförbund, statliga myndigheter,
branschorganisationer, större privata företag, föräldrasajter, föräldratidningar och liknande
organisationer och företag om certifieringen och söktjänsten

-

Kontakta och informera tidningar, exempelvis Resturatören, fackförbundens tidningar och
restidningar om certifieringen och söktjänsten
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Villkor som hotellen måste uppfylla
Certifiering
För att bli ett certifierat porrfritt hotell enligt Roks krav får hotellet inte ha några TV‐kanaler som
erbjuder pornografiska (eller så kallade ”erotiska”) filmer, varken i standardutbudet eller i Pay‐TV‐
systemet. Att som vissa hotell erbjuda gästerna möjlighet att blockera vissa kanaler med
pornografiskt utbud räcker inte för att anläggningen ska räknas som porrfri enligt Roks kriterier.
Att stänga av kanaler med pornografiskt material efter en viss tid på dygnet då det visas porr är
inte heller tillräckligt för att få använda sig av certifieringen. Roks uppmuntrar istället hotell och
konferensanläggningar att erbjuda sina gäster andra, helt porrfria teve‐ och filmkanaler.
Information om kostnaden
Hotell och konferensanläggningar som certifieras faktureras en kostnad på 500 kronor. Inför varje
nytt år skickar vi en faktura, där ni har möjlighet att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller
förlänga det genom att betala. Intäkterna kommer att användas till administration, uppdateringar
och marknadsföring av söktjänsten.
Beställningsblankett/enkät
De anläggningar som anmäler intresse får en enkät att fylla i. Om ni är intresserade av att bli
certifierade, fyll i enkäten på sista sidan. Hotellets representant ombeds där att uppge samtliga
TV‐kanaler som hotellet erbjuder sina gäster. Med utgångspunkt i svaren görs en bedömning om
hotellet uppfyller kraven på att få klassas som porrfritt.
Ideologisk grund – sambandet mellan porr och våld
En av Roks och våra medlemmars fokusfrågor är att bekämpa pornografin på alla områden i
samhället. Kvinnojoursrörelsens praktiska erfarenheter visar en tydlig koppling mellan pornografi
och våld mot kvinnor.
Roks vet också att hotellens arbetsmiljö påverkas negativt om anläggningen har ett pornografiskt
tv‐utbud. Kvinnor som arbetar på hotell som tillhandahåller pornografi i TV‐utbudet, utsätts inte
sällan för kränkningar och förolämpningar av pornografiintresserade gäster. Detta har fackliga
representanter vittnat om i åratal. Att säga nej till att erbjuda och på det sättet ekonomiskt gynna
pornografi är därför en markering mot utnyttjande och förnedring av flickor och kvinnor som
arbetar på anläggningarna.
Det här är Roks
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har funnits sedan 1984 och
inkluderar runt 100 kvinno‐ och tjejjourer. Riksorganisationen har som uppgift att ta till vara
jourernas intressen i deras arbete mot våld mot kvinnor och tjejer i nära relationer.
En viktig del i det arbetet är att vidareutbilda jourernas medlemmar genom seminarier,
föreläsningar och utbildningshelger. Roks ger även ut utbildningsmaterial som jourkvinnorna kan
arbeta med i den egna jouren.
Roks verkar opinionsbildande genom att synliggöra den verklighet som jourerna möter och föra ett
utåtriktat samtal kring dessa frågor. En viktig uppgift är att bevaka lagförslag och remisser kring
kvinnors och barns liv och hälsa.
Mer information om Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, hittar du på
www.roks.se.
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Anmälningsblankett Porrfritt hotell
Vänligen texta.
Hotellets namn: _________________________________________________________________________
Adress:

_________________________________________________________________________

Postnr:

__________________ Ort:

____________________________________________

Telefon:

__________________ E‐post:

____________________________________________

Frågor
1.

Tillhandahåller ert hotell/konferensanläggning några kanaler med pornografisk film under någon tid på
dygnet? *
Ja

2.

Nej

Vilka tv‐kanaler ingår i ert utbud*?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3.

Har hotellet/konferensanläggningen Betal‐TV‐system med pornografiska filmer?
Ja

4.

Om ni tillhandahåller kanaler med pornografiskt utbud, finns det möjlighet att stänga av kanalen/kanalerna
på kundens begäran?**
Ja

5.

Nej

Nej

Har ej dessa kanaler

Har hotellet/konferensanläggningen handlingsrutiner gällande hur hotellet/konferensanläggningen
uppmärksammar och agerar mot prostitution eller misstänkt sådan på anläggningen?***
_______________________________________________________________________________

* I Utbudet ska betalkanaler räknas in, även om kunden måste betala extra för att få tillgång till dem.
** Att blockera porrkanaler efter en viss tid och eller på kundens begäran stänga av kanaler med pornografiskt
innehåll räcker inte för att få kalla sitt hotell för Porrfritt. För att få certifieringen måste anläggningen alltså välja att
inte erbjuda några kanaler som någon gång på dygnet erbjuder pornografiskt utbud. Roks väljer dock att ha med
denna fråga inför framtida ställningstaganden om uppföljning av satsningen.
*** Detta svar har ingen betydelse för certifieringen. Roks väljer dock att ha med denna fråga inför en eventuell
vidareutveckling av satsningen.
Svaren på frågorna blir sedan utgångspunkt för Roks bedömning huruvida anläggningen ska klassas och certifieras som
porrfri. Roks ansvarar inte för felaktigt lämnade uppgifter eller om förändring av tv‐utbudet skett utan att det kommit
till Roks kännedom.
Svara via E‐ post, info@roks.se, via fax eller adress nedan
Underskrift uppgiftslämnare:

Befattning:

Datum:

_________________________________________________________________________________________
Namnförtydligande:
_________________________________
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