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Sammanfattning 
 
Uppsatsen syftar till att utreda hur den gällande rätten ser ut avseende förbudet mot köp av 
sexuell tjänst. Då lagen från olika håll har blivit kritiserad för att vara en symbollag och sakna 
effektivitet har det varit författarnas ambition att närmare undersöka syftet bakom lagen och 
hur rättstillämpningen fungerat i praktiken. Under arbetets gång har det framkommit att lagen 
främst anses skydda samhälleliga intressen, såsom bekämpandet av prostitution och den 
kringliggande kriminaliteten. För att en sexköpare ska dömas för köp av sexuell tjänst krävs 
att en tillfällig sexuell förbindelse ägt rum i utbyte mot ersättning. Den av rättspraxis 
fastslagna påföljden för enstaka köp av sexuell tjänst är 50 dagsböter, något som är jämförbart 
med påföljden för snatteri. Vidare har det visat sig att domstolen inte använt sig av de 
möjligheter som finns för att skärpa brottets straffvärde. Den har således inte ansett att köp av 
en kvinna som utsatts för människohandel är att se som en försvårande omständighet. Köp av 
sexuell tjänst är ett spaningsbrott, vilket har medfört stora bevissvårigheter för polis och 
åklagare. Oftast ligger problematiken i att bevisa huruvida avtal om ersättning ägt rum, samt 
att bekämpa den prostitution som sker inomhus. För att få en slagkraftig och mer effektiv 
lagstiftning krävs att polisen får större resurser till spaningsarbete och att domstolen beaktar 
den prostituerade kvinnans sociala situation vid straffvärdesbedömningen.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Redan under 1700-talet fanns det en svensk lag som förbjöd koppleri och prostitution.1 
Debatten om en kriminalisering av prostitution har sedan dess gått i vågor. Dock var det inte 
förrän år 1999 som Sverige införde en lag som förbjöd köp av sexuella tjänster.2 Idag 
återfinns sexköpslagen i brottsbalken (BrB) 6:11, efter en omarbetning av sexualbrotten i 
detta kapitel.3   
 
Stater reglerar ofta prostitution på tre olika sätt. Länder som Holland och Tyskland följer den 
reglerande modellen, vilken är den mest tillåtande och som accepterar prostitution inom vissa 
ramar. Prostitution får t.ex. endast utövas på anvisade platser. Tidigare hade Sverige en så 
kallad abolitionistisk lagstiftningsmodell, vilket innebär att prostitutionen som sådan inte är 
kriminaliserad, eftersom kvinnorna ska ses som offer. Däremot är det förbjudet att främja, 
organisera och tjäna pengar på andras prostitution, dvs. tredje parts inblandning. Tanken med 
detta synsätt är att genom förbud mot koppleri avskaffa prostitution. Storbritannien, Frankrike 
och Italien är exempel på länder som än idag är anhängare av detta synsätt. Den 
prohibitionistiska modellen förbjuder prostitution helt och hållet och slår fast att det är en 
omoralisk handling, både från köparens och från säljarens sida. Länder som har den 
prohibitionistiska modellen är bl.a. Iran, Thailand och USA (vissa delstater). Nu befinner sig 
Sverige i gränslandet mellan den abolitionistiska och den prohibitionistiska modellen då vi, 
utöver tredje parts medverkan, även har kriminaliserat köp av sex.4 Detta var, när lagen trädde 
i kraft, en unik situation i Europa, särskilt med tanke på att Sverige har färre prostituerade i 
hela landet än vad många andra europeiska länder har i sina storstäder.5 Det är dock svårt att 
ange hur många prostituerade det finns i Sverige, men enligt siffror från år 2001 fanns 2 500, 
varav 650 var gatuprostituerade. Då misstänkte polisen att antalet skulle öka eftersom många 
av de utsatta kvinnorna är inne i ett dyrt missbruk.6 Socialstyrelsen kan inte uppge några 
exakta siffror i sin rapport från 2007, men 34 procent av landets kommuner vet eller tror att 
det förekommer prostitution inom kommunen.7 Både Socialstyrelsen och Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) skriver i sina rapporter att lagstiftningen har varit effektiv mot 
gatuprostitutionen. De nämner dock att den moderna prostitutionen använder sig av 
kommunikationsvägar som är komplicerade att kontrollera; och därmed infinner sig 
svårigheten att uppge några exakta siffror.8  
 
FN har länge verkat för att medlemsstaterna ska avskaffa prostitution. Influerad av 
internationella synsätt kan prostitution ses ur två olika perspektiv.9 Antingen är prostitution en 
påtvingad företeelse och därmed ett sexuellt övergrepp mot kvinnan, eller så är prostitution en 

                                                 
1 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4, s. 13 
2 Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster 
3 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.13 
4 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4, s. 11. Se även Justis- og Politidepartementet, Sexkjøp i 
Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s. 28 och Strandberg, Mellan tvång och fri vilja, s.26-27 
5 Kulick, Sex in the new Europe, s.200 
6 Polismyndigheten i Skåne, Rapport - Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, s. 11 
7 Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution 2007, s.17 
8 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4 s.48 & Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution 2003, s.7-8 
9 Strandberg, Mellan tvång och fri vilja, s.23 
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frivillig och legitim kommersiell transaktion.10 Frågan huruvida prostitution är att ses som 
frivillig eller påtvingad, är kontroversiell och det råder ingen enighet i frågan inom FN-
systemet. Trenden är dock att se prostitution som sexuell exploatering.11 Dessa två 
huvudinriktningar påverkar naturligtvis synen på en kriminalisering av sexköp. Oavsett vilket 
synsätt som används råder det ingen tvekan om att den prostituerade ofta har dåliga alternativ 
till att skaffa pengar.12

 
Det ”tvingande” synsättet ser kvinnan som ett offer eftersom hon tvingas till att sälja sig. 
Prostitution bör därför kriminaliseras då hon tvingas utstå en handling som är utnyttjande, 
omoralisk och kvinnoförnedrande. Enligt detta synsätt är prostitution en form av våld mot 
kvinnor.13 Detta framgår även av den svenska handlingsplanen för jämställdhet, där det bl.a. 
står att prostitution ska ses som mäns sexualiserade våld mot kvinnor.14 Det frivilliga synsättet 
har en avtalsrättslig syn på säljandet och köpandet av sex. Sexmarknaden skiljer sig inte åt 
från övriga marknader och likt övriga köp utgör pengar en förutsättning.15 Enligt detta synsätt, 
att se sexköp som ett avtal, är säljaren (kvinnan) och köparen (mannen) jämställda.16 Sverige 
skiljer inte mellan tvingande och frivillig prostitution, eftersom det anses att kommersiell sex 
aldrig kan vara frivillig. Den fria viljan bakom prostitution är därmed främmande för den 
utredning som den svenska sexköpslagen bygger på.17

 

1.2 Syfte 
 
Sedan sexköpslagen trädde i kraft år 1999 har cirka 54018 sexköpare dömts för brottet, dock 
endast till böter och strafföreläggande. Lagen har blivit kritiserad för att vara en symbolisk lag 
från politikernas håll, istället för att effektivt bidra till kampen mot könshandeln. Kritik har 
även riktats mot lagens tillämpning. Uppsatsen syftar därför till att behandla frågan om hur 
den straffrättsliga bedömningen gått till och vilken effektivitet lagen kan anses ha. Vidare 
kommer de skyddsintressen som lagstiftaren angett att granskas noggrant, för att få en bättre 
förståelse för syftet med lagen. Med tanke på att ingen sexköpare har dömts till fängelse ska 
uppsatsförfattarna även undersöka vilka bevissvårigheter som lagen medfört, och granska om 
de eventuella bevissvårigheterna påverkat lagens effektivitet. För att kunna besvara 
ovanstående frågor kommer uppsatsen vidare att behandla bakgrunden till 
sexköpskriminaliseringen och de rekvisit som ställs upp i brottsbeskrivningen. 
 

                                                 
10 Justis- og Politidedepartementet, Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s.24-25 
11 Strandberg, Mellan tvång och fri vilja, s.23 
12 Smette, Den seksuelle slavestand? – ein rapport om kundar i prostitusjonen, s.27 i Justis- og 
Politidedepartementet, Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s.24 
13 Justis- og Politidedepartementet, Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s.24 
14 Skr: 2002/03:140, Jämt och ständigt, s.11 
15 Smette, Den seksuelle slavestand? – ein rapport om kundar i prostitusjonen, s.100 i Justis- og 
Politidedepartementet, Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s.25 
16 Kippe, Kjøper ”ekte mannfolk” sex? – en studie av 20 menn som kjøper sksuelle tjenster, s.6 i Justis- og 
Politidedepartementet, Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s.25 
17 Strandberg, Mellan tvång och fri vilja, s.22 
18 Statistik från BRÅ gällande åren 1999-2007 
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1.3 Frågeställningar 
 
Hur ser den gällande rätten ut rörande förbudet mot köp av sexuell tjänst i BrB 6:11?  
 

- Vilka intressen avsåg lagstiftaren att skydda genom förbudet? 
- Vad krävs för att en sexköpare ska dömas för brott? 
- Hur ser den straffrättsliga bedömningen ut vid tillämpningen av lagen? 
- Vilka svårigheter finns vid tillämpningen av lagen och är lagen att anse som effektiv? 

 

1.4 Metod och material 
 
Vi kommer inom ramen för denna uppsats att tillämpa en rättsdogmatisk metod när vi 
kartlägger och analyserar gällande rätt. Det finns knapphändigt material på området, vilket har 
bidragit till att vi ibland har haft svårt att få tillräckligt med olika infallsvinklar.  
 
Det finns endast ett prejudikat19 vad gäller köp av sexuell tjänst, men ett par hovrättsfall har 
också fått stor genomslagskraft. För övrigt använder vi oss av olika tingsrättsdomar från hela 
landet för att visa hur lagens tillämpning fungerar i praktiken. Målnumren till 
tingsrättsdomarna har vi fått fatt på via Åklagarkammarens statistikenhet, vilka gav oss en 
omfattande lista på sexköpsmål. Många av målen för ett liknande resonemang och bygger på 
prejudikatet, varför vi valt att behandla endast ett tiotal. Därmed kan vi inte heller dra några 
definitiva slutsatser utifrån uppsatsens material.  
 
Vi kommer att använda oss av begreppet ”sexköpslagen” både för den lag som trädde i kraft 
år 1999 och för det lagrum som idag återfinns i BrB 6:11. Ibland skriver vi även 
sexköpskriminaliseringen och förbudet mot köp av sexuell tjänst för att undgå onödiga 
upprepningar. Vi är väl medvetna om att begreppet prostituerad är kontroversiellt och 
omdebatterat, likväl används begreppet i flertalet rättskällor och för enkelhetens skull 
använder även vi oss av begreppet. Då majoriteten av dem som befinner sig i prostitution är 
kvinnor så kommer uppsatsen att benämna kvinnor som de som säljer sex respektive män som 
de som köper sex. Ibland används även begreppet kvinnor i prostitution. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen koncentrerar sig på den som köper sex och inte övriga personer som har del i den 
kriminella handlingen, såsom sutenörer20 och människohandlare. Den straffrättsliga 
bedömningen behandlar endast köparen eftersom den prostituerade undgår straffansvar för 
medverkan till brott enligt BrB 23:4. Vi kommer heller inte att behandla medverkan 
respektive anstiftan till brott vad gäller tredje mans inblandning. Eftersom uppsatsen 
benämner män som köpare och kvinnor som säljare kommer inte homosexuell prostitution att 
tas i beaktning.  

                                                 
19 NJA 2001 s.527 
20 Sutenör är en person som livnär sig på att någon annan prostituerar sig. 
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2 Bakgrunden till kriminaliseringen 
 

2.1 Historik 
 
Prostitutionen har förmodligen funnits genom alla tider men de prostituerades status har 
varierat. Antikens Grekland och romartiden är exempel på tidsperioder där vissa av de 
inblandade kvinnorna kunde sägas vara högt aktade. För övrigt har de prostituerade ofta 
dragits med ett dåligt rykte. Under medeltiden var det vanligt att prostitutionen utövades på 
erkända bordeller, vilket var en väl reglerad verksamhet. Under 1500- och 1600-talen blåste 
protestantismens vindar över Europa, vilket medförde att gatuprostitutionen tog över när 
bordellerna avskaffades av kyrkan. Det var dock inte enbart religiösa skäl som låg till grund 
för avregleringen, utan könssjukdomen syfilis hade börjat få fäste. Ett par århundraden senare 
var prostitutionen åter på frammarsch, trots att den fortfarande var förbjuden. Likt tidigare 
bedrevs den på gatorna, men även på värdshus och marknadsplatser.21 Nu ökade antalet 
könssjukdomar och de prostituerade kvinnorna började registreras och kontrolleras i flertalet 
europeiska länder. Kvinnorna kunde t.ex. få reglerat hur deras uppträdande på allmän plats 
skulle se ut. Om någon bröt mot reglementet utdömdes straff i form av tvångsarbete.22 Som 
motvikt till det styrda systemet höjdes röster för att statens övervakning av prostitution var 
felaktig. En sådan röst var Internationella Abolitionistiska Federationen, som bildades i 
England i 1800-talets slutskede och hävdade att den statliga kontrollen gynnade internationell 
och nationell handel med prostituerade. Följden blev att England lagstadgade att det var 
brottsligt att rekrytera flickor under 21 år till osedliga handlingar.23 I Sverige bildades 
underavdelningen Federationen som hävdade att övervakningen av de prostituerade var 
olaglig, delvis på grund av att lösdriverilagen24 inte tillämpades i tillräcklig omfattning. 
Federationen ansåg också att regleringarna utgjorde en del av mannens allmänna förtryck av 
kvinnan.25 Dokumentation av de senaste århundradenas förekomst av svensk prostitution visar 
också att den övervägande delen av prostitution är då en man köper en sexuell tjänst av en 
kvinna.26

  
I 1734 års strafflag sågs allt utomäktenskapligt sexliv som en gemensam synd mot Gud. Dock 
var det endast bordellinnehavarna och de bordellprostituerade, inte de gatuprostituerade eller 
männen, som straffades.27 Nästa strafflag, som kom år 1864, visade att synen hade förändras: 
från att prostitutionen beskrevs som en gemensam synd i brottsbeskrivningen, till att den 
prostituerade kvinnan utnyttjades av en starkare part. Kriminaliseringen av prostitution 
avskaffades helt år 1918. Samtidigt blev det strängare straff för de personer som fanns 
omkring den prostituerade, bl.a. sutenörerna. I verkligheten kunde de prostituerade 
fortfarande gripas, men då i enlighet med lösdriverilagen, vilken bedömdes vara en 
preventionslagstiftning. Under 1940-talet kom en kriminalisering av prostitution åter upp på 
                                                 
21 SOU 1995:15 Könshandeln, s.41 
22 Söderblom, Horan och batongen, s.13-14 
23 SOU 1995:15 Könshandeln, s.42 
24 Enligt lag (1885:27) angående lösdrifvares behandling kunde personer som saknade medel till sitt uppehälle 
och inte hade möjlighet att ordna medel på ett ärligt sätt anhållas, häktas, varnas och tvingas i arbete. Prostitution 
sågs inte som ett ärligt sätt att tjäna pengar. Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för 
vad? Del I, s. 849 
25 Söderblom, Horan och batongen, s.14 
26 SOU 1995:15 Könshandeln, s.43 
27 Enligt Misgierningsbalken 57 kap. straffades den som ”håller… sådana hus och samqvem, ther otucht och 
lösachtighet drifves” och ”the qvinnor, som i sådana hus låta sig till skiörlevnad bruka”.  
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agendan i samband med förberedelserna av brottsbalken.28 I motiveringen mot en 
kriminalisering går bl.a. att läsa att samhället inte bör lägga sig i vuxna medborgares sexuella 
förhållanden, vilka tillhör privatlivet.29  
 
År 1949 antogs en FN-konvention30 som poängterade att prostitution i sig inte bör anses 
kriminellt, utan att det är den som exploaterar offret som ska straffas. Därmed var alla former 
av koppleri och övervakning av prostituerade olagliga även om det fanns samtycke från den 
prostituerade. Sverige tillträdde dock inte konventionen eftersom den ansågs gammalmodig 
och inte stämde överens med landets människosyn.31 År 1962 utvecklade lagstiftaren det 
resonemang som förts vid införandet av brottsbalken genom att införa brottet förförelse av 
ungdom i balkens sjätte kapitel. Det fanns en oro för tilltagande prostitution i de lägre 
åldrarna och därmed försökte samhället, genom strängare lagstiftning, ge ungdomar ett ökat 
skydd mot sexköpare.32 Enligt en rapport från polisen var prostitution som mest omfattande i 
Sverige mellan åren 1974-1977.33  
 
Under de kommande årtiondena gjordes två prostitutionsutredningar där argumenten för och 
mot en kriminalisering i stort sett var desamma, men värderades helt annorlunda.34 I den 
första utredningen, som kom år 1977, blev slutsatsen att de negativa följderna av en 
kriminalisering övervägde de positiva. Det nämndes bl.a. att prostitutionen vid en 
kriminalisering skulle komma att drivas alltmer under jorden, vilket skulle innebära en risk 
för båda parter. Utredningen ansåg nämligen att köparen kunde utsättas för utpressning av 
sutenören eller den prostituerade. Vidare ansågs bevisproblematiken bli alltför omfattande och 
att en eventuell lagstiftning endast skulle komma åt den synliga gatuprostitutionen. Den så 
kallade lyxprostitutionen skulle däremot gå fri, vilket skulle dela upp prostitutionen i olika 
klasser. Utredningen kom även fram till att det kunde vara farligt för rättssäkerheten att införa 
ett förbud som var näst intill omöjligt att övervaka, vilket i sin tur kunde minska respekten för 
andra lagar och regler.35 Utredningen medförde dock en förändring som genomfördes år 1984 
då koppleribestämmelsen i brottsbalken utvidgades. Tidigare fanns ett krav på att främjandet 
eller utnyttjandet skulle ske vanemässigt eller i vinstsyfte. Nu inträdde istället straffansvaret 
när någon främjade, eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjade, att en annan person 
hade tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.36 Idag återfinns en näst intill identisk 
koppleribestämmelse i BrB 6:12.  
 
Den andra utredningen från år 1993 ligger delvis till grund för den kriminalisering av 
sexköpare som vi idag finner i den svenska lagstiftningen. Från första början föreslogs en 
kriminalisering av både köparen och säljaren, vilka skulle dömas för könshandel till böter 
eller fängelse i högst sex månader. Vid grovt brott skulle fängelse i högst fyra år kunna 
utdömas.37 Utredaren skrev bl.a. att den lagstiftning som fanns innan vår nuvarande 
sexköpslag till stor del endast kunde angripa de yttre förutsättningarna för könshandeln, 
nämligen de som främjade och tjänade pengar på könshandeln. Lagstiftningen var inte 
                                                 
28 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del I, s.848-850 
29 SOU 1949:4 Lösdrivarlagens upphävande m.m. s.108  
30 The 1949 Convention for the Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of 
Others 
31 Sverige ratificerade istället en annan FN-konvention från 1979, Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW). SOU 1995:15 s. 50-51 
32 Prop. 1962:10 Förslag till brottsbalk, s. B179  
33 Polismyndigheten i Skåne, Rapport - Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, s. 11 
34 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del I, s.855 
35 SOU 1981:71 Prostitution i Sverige. Bakgrund och åtgärder, s.145-146 
36 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del I, s.851 
37 SOU 1995:15 Könshandeln, s.33 
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effektiv mot själva könshandeln i sig. Efter intervjuer med poliser och socialarbetare hävdade 
utredaren att en kriminalisering var den enda vägen att gå för att slagkraftigt kunna bekämpa 
könshandeln. Exempelvis skulle prostitutionens följdskador minimeras, men kriminaliteten 
och våldet runtomkring den prostituerade skulle även kunna undvikas. Detta skulle inte bara 
vara en vinst för de enskilda utan även för hela samhället. Både män som köper och kvinnor 
som säljer sex skulle då avhålla sig från dessa förehavanden om könshandel blev 
kriminaliserad. Förbudet skulle alltså ha en normbildande funktion och verka för 
jämställdheten. Argumenten mot en kriminalisering var i stort desamma som användes i den 
första prostitutionsutredningen.38 Regeringen gjorde dock en annan bedömning av 
kriminalisering av båda parter än utredaren i fråga hade gjort. Som skäl i propositionen 
anfördes att flertalet remissinstanser var starkt kritiska och endast två remissinstanser 
tillstyrkte förslaget.39 Majoriteten ansåg alltså att det inte var rimligt att kriminalisera den 
svagare parten som ofta befinner sig i en svår social situation. Det var viktigt att markera 
samhällets inställning till prostitution genom att kriminalisera sexköparen. Trots svårigheten 
att kontrollera förbudet vägde samhällets intresse av att bekämpa prostitution som företeelse 
över. Vidare resonerade regeringen som så att ett svenskt förbud mot köp av sexuella tjänster 
skulle minska den organiserade prostitutionen från utlandet. I och med en kriminalisering 
borde det också ske en minskning av eskortservice och liknande då seriösa företag inte torde 
uppmuntra affärsbekanta till handlingar som är kriminaliserade.40

  

2.2 Förbudets skyddsintressen 
 
Det straffrättsliga systemet handlar om att ta avstånd från vissa beteenden och påvisa för 
samhället de handlingar som inte är acceptabla, då de är till skada för viktiga intressen. Varje 
straffrättslig reglering bygger på ett skyddsobjekt, dvs. det intresse regleringen haft för avsikt 
att skydda. Dessa intressen utgör samhällets intresse och således inte den enskildes. De mest 
centrala skyddsintressena är dock de enskildas, såsom rätten till liv och hälsa, vilka utgår i 
stort från de mänskliga fri- och rättigheterna. Brottet våldtäkt bygger t.ex. på individens rätt 
till självbestämmande på det sexuella området.41 Frågan är nu vilka skyddsintressen som 
ligger bakom förbudet mot köp av sexuell tjänst. Som tidigare framgått är skyddet av den 
prostituerade inte det främsta skyddsintresset som ligger bakom den tidigare och den nu 
gällande sexköpslagen, utan det är det samhälleliga intresset av att motverka könshandeln.42 
Att köp av sexuell tjänst är ett brott mot staten, får till följd att kvinnan inte kan kräva 
skadstånd.43 I många brott anges inte samhällsintresset, eftersom det bakom varje lag ligger 
ett intresse från samhällets sida att brott inte utförs. Däremot har samhällsintresset används på 
just detta sätt vad gäller förbud mot köp av sexuell tjänst. Claes Lernestedt och Kai Hamdorf 
anser i en gemensam artikel att ”det samhälleliga intresset av att motverka könshandeln” är 
ett luftargument, dvs. att verkliga argument saknas bakom lagstiftningen. De menar att det är 
meningslöst att ange samhällsintresset som skyddsintresse om det inte framgår varför ett 
sådant intresse finns. Tillsammans radar de upp fyra skäl för kriminaliseringen av köp av 
sexuell tjänst. Första skälet är en önskan att förhindra ett offentligt störande.44 Med det menas 

                                                 
38 SOU 1995:15 Könshandeln, s.220-222 
39 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.100 
40 Ibid. s.104-105  
41 Berglund, Straffrätt och kön, s.50-53 
42 SOU 2001:14 Sexualbrotten, s.306 
43 Ibid. s.287 
44 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s 120. Se även Asp och 
Ulväng, Josefs resa. Vänbok till Josef Zila, s. 29-31 där de anser att lagstiftaren inte anger vilka intressen som 
ska skyddas genom kriminaliseringen och, om det är ett allmänt intresse som ligger bakom lagen, så är det oklart 
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bl.a. de störningar som de boende runt omkring prostitutionsstråken får stå ut med i form av 
sexköparnas bilfärder och påhopp från folk som tror att de själva är sexköpare. Även 
nedskräpning i dessa stråk samt utförandet av sexuella förbindelser på allmän plats, såsom 
kyrkogårdar och parker, är störningar som allmänheten tvingas ta del av.45 I engelsk rätt 
skiljer lagstiftaren mellan privat och offentligt utförande av sexköp. Där avgör 
offentlighetskriteriet om en handling är laglig eller ej. Så länge samhället slipper ta del av 
säljarens och köparens förbindelser är det upp till dem, under förutsättning att det sker privat 
och frivilligt. Syftet med kriteriet var således att hålla Englands gator ”rena” från 
prostitution,46 ett syfte som passar bra överrens med ovan nämnda skäl.47

 
Två andra skäl är en önskan att förhindra den brottsgenererande miljön samt en önskan att 
hjälpa de prostituerade ur den bakomliggande situation som ofta korrelerar med att 
prostituera sig (missbruk m.m.). Gemensamt för dessa skäl är att grunden för 
kriminaliseringen inte rör köpandet och säljandet av sex i sig, utan grunden står istället i 
kausalt samband med könshandeln. För att effektivt kunna komma till rätta med dessa 
problem anser Lernestedt och Hamdorf att en kriminalisering av bägge parter är den bästa 
lösningen. En intressant tanke är här om syftet bakom kriminaliseringen skulle vara att 
komma åt den brottsgenererade miljön, i vilken utsträckning det då är rättfärdigat att 
kriminalisera en gärning för att minska existensen av andra. Utöver själva kriminaliseringen 
av köp av sexuell tjänst eftersträvas även att hjälpa den prostituerade bort från främst de 
missbruksproblem som ofta förekommer, men givetvis även från prostitutionen i sig. 
Lernestedt och Hamdorf anser att förarbetenas tankegång, att den prostituerade ska ses som 
offer, sägs emot av lagen själv. I och med kriminaliseringen tvingas även den prostituerade att 
dra sig undan offentligheten, vilket knappast resulterar i att de söker hjälp. En bättre lösning 
skulle då vara att kriminalisera både säljare och köpare, förutsatt att säljaren vid val av påföljd 
skulle få hjälp med sina problem. Så som lagen ser ut nu leder den inte till att hjälpa den 
prostituerade, utan snarare till att bestraffa köparna.48

 
Det sista skälet är en önskan att utrota, minska eller i vart fall ge uttryck för moraliskt klander 
i förhållande till själva köpandet (och eventuellt också säljandet) av sexuell 
tillfredsställelse.49 Lernestedt och Hamdorf tar hjälp av Per Ole Träskmans resonemang 
bakom pornografikriminaliseringen för att finna de skyddsintressen som ligger bakom 
sexköpslagen. Träskman menar att samhället under första hälften av 1900-talet värnade om 
”skydd av folksjälen”, genom att visa vad som ansågs passande samt opassande. Den kristna 
synen såg pornografi som något förkastligt. Detta ersattes senare av ”skydd av de individuella 
aktörerna” eftersom samhället ville beskydda de svaga parterna från att bli exploaterade, både 
sexuellt och ekonomiskt. Sedan tog ”skydd av kvinnan” över, vilket innebar att kvinnan i 
allmänhet skulle skyddas och inte bara kvinnan som deltog i den pornografiska produktionen. 
Det sista skyddsintresse Träskman tar upp är ”skydd av den goda sexualiteten”, där 
pornografin ansågs förvränga sexuella beteenden som inte alls hörde ihop med den goda 

                                                                                                                                                         
vilket allmänt intresse prostitutionen hotar. Vidare är de tveksamma till om det är tillräckligt för en 
kriminalisering att ange skäl som ”prostitution hotar allmän ordning” eller ”skydda medborgare (dvs. de 
prostituerade) från sin förnedrande och nedbrytande livsstil”.    
45 SOU 1995:15 Könshandeln, s.148 
46 ” What the law can and should do is to ensure that the streets of London and our big provincial cities should be 
freed from what is offensive or injurious and made tolerable for the ordinary citizen who lives in them or passes 
through them”. Report of the Committee on homosexual offences and prostitution, 1957 (Wolfenden Report), 
285 §, i Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s.121. 
47 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s.121 
48 Ibid. s.120-124 
49 Ibid. s.120 
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sexualiteten.50 Om dessa olika typer av skydd skulle appliceras på sexköpskriminaliseringen 
anser Lernestedt och Hamdorf att ”skydd av kvinnan” och ”skydd av den goda sexualiteten” 
stämmer bäst överrens. De menar att skyddet av kvinnan är viktigare än skyddet av de 
individuella aktörerna, eftersom alla grupper av prostituerade inte kan anses vara offer.51 
Prostitutionsutredningen till den tidigare lagen stödjer upp detta resonemang eftersom den 
både tar upp den goda sexualiteten, jämställdhet vad gäller människovärde och rätt till 
integritet och respekt.52

 

2.3 Samtycke 
 
Samtycke fungerar normalt som en ansvarsfrihetsgrund enligt BrB 24 kap. 7 §. 
Ansvarsfrihetsgrunden bygger på idén om att enskild har rätt att själv bestämma över sina 
intressen. Detta innebär att samtycke fungerar som ansvarsfrihetsgrund endast när det gäller 
brott mot person; enskild kan därför inte själv bestämma över ett intresse som berör flera 
människor, t.ex. brott mot allmänheten. I vissa brottsbeskrivningar framgår det direkt av 
lagtexten att ett samtycke friar från ansvar, t.ex. i de brott där någon olovligen företar en viss 
handling, eftersom någon med samtycke inte kan utföra en handling olovligen. I annat fall får 
ansvarsfrihetsgrunden åberopas. För att samtycket ska fungera som ansvarsfrihetsgrund måste 
det avges frivilligt av den person som är behörig, dvs. förfogar över intresset, samt ske i 
samband med själva handlingen.53 Det krävs även att den samtyckande personen är kapabel 
att fatta beslutet; barn och personer med psykisk funktionsnedsättning är t.ex. inte kapabla i 
lika stor utsträckning som andra. Det finns dock tillfällen då en persons samtycke inte friar 
den andra personen från ansvar även då personen ensam är behörig att lämna samtycke. 
Angreppsintensiteten ställs då upp i förhållande till intresset. Detta undantag gäller främst 
brott mot liv och hälsa då respekten för människoliv anses väga tyngre än den enskildes 
ensambestämmanderätt. En stor skillnad görs dock beroende på om det är individen själv som 
orsakar skadan eller om det är en annan person. Exempel på brott där angreppsintensiteten 
väger tyngre än den enskildes samtycke är mord, misshandel och könsstympning. Ett avtal 
mellan säljaren och köparen sker, även från säljarens sida, många gånger under frivilliga 
förutsättningar. Frågan är varför samtycket i detta fall inte fungerar som ansvarsfrihetsgrund. 
Givetvis är en förklaring att köparen då inte skulle kunna dömas för brott. En annan förklaring 
är att förbudet av köp av sexuell tjänst även skyddar allmän ordning, ett skyddsintresse som 
säljaren inte kan råda över.54  
 
När det gäller sexualbrott har samtycket inte lika stor betydelse som annars. Köp av sexuell 
handling av barn,55 tidigare förförelse av ungdom, är ett exempel på brott som är oberoende 
av samtycke. Lagstiftarens tanke bakom denna bestämmelse är att skydda den unge oavsett 
om denne vill genomföra handlingen eller inte. Syftet med bestämmelsen, att ge en särskilt 
svag grupp extra stort skydd, påminner om den bestämmelse som 1977 års utredning föreslog, 
nämligen straff för den person som köpte sexuella tjänster av en prostituerad som 
gärningsmannen visste var narkotikapåverkad eller narkotikaberoende. Någon sådan 
bestämmelse finns inte i den nu gällande sexköpslagen, utan de prostituerade behandlas som 
en enhetlig grupp. Detta trots att det egentligen finns olika grader av samtycke bland de 
                                                 
50 Träskman, Går det att tygla lustan? JFT 1998 s.359 f. i Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – 
till skydd för vad? Del II, s.124. 
51 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s.124-125 
52 SOU 1995:15 Könshandeln, s.148 
53 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.39-40 
54 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? Del II, s.112-114 
55 Brottsbestämmelsen för köp av sexuell handling av barn återfinns i BrB 6:9 
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prostituerade, bl.a. beroende på deras situation vad gäller narkotika och boende.  Lernestedt 
och Hamdorf hävdar därför att det borde skiljas på situationer där en viss frivillighet finns och 
där frivillighet inte finns.56 Den sexuella självbestämmanderätten kan ses som en grund både 
för och mot en kriminalisering av sexköp. Om den prostituerades försäljning av sex inte anses 
vara frivillig, försvårar kopplaren och sexköparna för den prostituerade att återvända till 
friheten, och sexköp bör av denna anledning kriminaliseras.57 Om å andra sidan försäljningen 
anses vara frivillig kan samhället inte få inkräkta på individens privata område hur långt som 
helst,58 något som inte beaktas särskilt mycket i sexköpslagens förarbeten.59 Riksåklagaren 
(RÅ) uttryckte i sitt remissyttrade över prostitutionsutredningen att ”… säljaren befinner sig 
inte på jämställd nivå med köparen och skulle självfallet generellt sett aldrig ha accepterat att 
ha en sexuell relation med köparen om hon eller han fritt kunnat välja”.60 Enligt Lernestedt 
och Hamdorf tycks RÅ mena att pengar inte kan vara ett godtagbart motiv för att samtycka till 
en sexuell förbindelse. Åtskilliga personer skulle t.ex. inte gå till arbetet om de inte hade varit 
i behov av pengar, men detta kan inte jämföras med försäljningen av sexuella tjänster. Det 
handlar inte om arbete utan om sexualitet och får därför inte fungera som handelsvara.61

                                                 
56 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? Del II, s.113-115 
57 Ibid. s.117 
58 SOU 1995:15 Könshandeln, s.149 
59 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? Del II, s.117 
60 Socialdepartementets sammanställning över remissyttranden över Prostitutionsutredningens betänkande, Dnr 
S97/8122/IFO, s.8 i Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? Del II, s.118 
61 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? Del II, s.118-119 
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3 Förbudets beståndsdelar 
 

3.1 Placering 
 
Den 1 januari 2005 infördes sexköpslagen i BrB 6:11.62 Den nu gällande lagen motsvarar i 
stort sett den tidigare sexköpslagen, men har på grund av språkliga justeringar vidgat 
tillämpningsområdet något.63 Lagrådet ville redan då sexköpslagen kom år 1999 att den skulle 
placeras i BrB 6 kap. där liknande brott reglerades.64 Förbudet skulle då utvidga BrB 6:10, 
som förbjöd köp eller försök till köp av sexuellt umgänge med någon som är under 18 år. I 
BrB 6 kap. fanns även andra bestämmelser som innefattade prostitution, såsom förbudet mot 
koppleri. Eftersom utformningen av BrB 6 kap. skulle genomgå en stor översyn placerades 
förbudet i en särskild lag; den fungerade då som ett komplement till brottsbalken.65 Lagrådet 
ansåg denna lösning som tillfällig och tyckte att förbudet senare skulle införas i BrB 6 kap. i 
samband med översynen.66 Det skulle då vara enklare att ta ställning till var det nya förbudet 
mot sexuella tjänster bäst skulle placeras, och hur detta förbud skulle förhålla sig till nyss 
nämnda förbud mot koppleri samt förförelse av ungdom.67 Majoriteten av de remissinstanser 
som fick ta del av utredningen godkände regeringens förslag att lagen skulle införas i BrB 6 
kap. Detta kapitel reglerar främst brott mot person. Ett undantag är dock förbudet mot 
koppleri, som främst anses skydda allmänna intressen. Köp av sexuell tjänst skyddar likt nyss 
nämnda förbud också allmänna intressen. Då båda dessa förbud har samma skyddsintressen 
samt har samband med sexuallivet ansåg regeringen att även förbudet mot köp av sexuell 
tjänst skulle placeras i sjätte kapitlet.68

 

3.2 Ändringarna i lagen efter översynen av sexualbrotten 
 
En förändring som gjordes när lagen inarbetades i BrB 6:11 var att ”sexuell tjänst” ersatte 
”sexuella tjänster”. Anledningen till detta var att pluralformen lätt skulle kunna vara 
missvisande på det sätt att förbudet bara gällde köp av sexuella tjänster som ägde rum vid 
upprepande tillfällen.69 Enligt förarbetena till den tidigare lagen var detta inte tanken, utan 
förbudet gällde även köp vid enstaka tillfällen.70 För att tydligt markera detta ändrades således 
lagtexten till köp av sexuell tjänst.  
 
Den statliga utredningen som gjordes i samband med översynen av sexualbrotten i BrB 6 kap. 
nämnde att det inte uppkommit någon rättspraxis på området när tredje man betalar för 
tjänsten. Av denna anledning fann kommittén att denna situation inte kan anses falla under 
förbudet mot köp av sexuella tjänster.71 I propositionen till den nu gällande lagen fastslog 
kommittén att det var av största vikt att detta moment faller inom förbudet. Lagen skulle 

                                                 
62 Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken 
63 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.213 
64 Ibid. s. 104 
65 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.106 
66 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.104 
67 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.106 
68 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.103-104 
69 Ibid. s.107 
70 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.136 
71 SOU 2001:14 Sexualbrotten, s.315  
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annars lätt kunna kringgås och därför borde ett tillägg i lagen tydliggöra detta. Flera 
remissinstanser tyckte att kommitténs förslag skulle bifallas. Regeringen var tveksam till 
huruvida sexköpslagen innefattade detta moment, men menade på att handlingen borde 
förbjudas. Annars skulle, som kommittén nämnde, gärningsmannen lätt kunna kringgå lagen 
genom att få tredje man att betala för den sexuella tjänsten. Ett annat skäl som talade för 
förbudet var att syftet med sexköpslagen, att bekämpa prostitutionen som samhällsföreteelse, 
annars skulle gå förlorat. Tredje mans handling bör vara lika förkastlig som den som utnyttjar 
tjänsten, då de båda på något sätt använder sig av den prostituerade. Av dessa anledningar 
ansåg regeringen, i likhet med kommittén, att förbudet av sådan medverkan borde tydliggöras 
i den nya lagen.72 Regeringen menade att ”låter skaffa sig” borde införas i lagtexten för att 
utvidga de tillfällen då köparen inte själv betalar för tjänsten. Lagrådet ansåg dock att detta 
begrepp inte på ett bra sätt tydliggjorde vad som menades. Lagrådet bedömde att ett andra 
stycke, likt det i förbudet mot koppleri,73 istället borde införas, där det första stycket reglerade 
de fall då köparen själv betalade för tjänsten, och det andra stycket där någon annan betalade 
för tjänsten.74 På denna väg infördes i BrB 6:11 ett andra stycke. Tanken med detta tillägg var 
alltså att vidga tillämpningsområdet så att förbudet även fångar upp de fall då sexköparen inte 
personligen lämnar någon ersättning, utan då tredje man, t.ex. genom en affärsförbindelse, 
betalar för tjänsten.75

 

3.3 Rekvisit 
 
För att ett brott ska föreligga krävs att vissa rekvisit76, är uppfyllda.77 De rekvisit som ingår i 
en brottsbeskrivning är vanligtvis objektiva rekvisit, dvs. de yttre kraven på ett brott. För att 
ett brott ska anses fullbordat enligt brottsbeskrivningen, krävs att samtliga rekvisit är 
uppfyllda. Dock krävs även att de subjektiva rekvisiten är uppfyllda för att gärningsmannen 
ska kunna dömas. Med subjektiva rekvisit innefattas uppsåt eller oaktsamhet. Om en handling 
inte inrymmer ett subjektivt rekvisit är handlingen straffri.78

 

3.3.1 Objektiva rekvisit 
 
”Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell 
förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 
   Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon 
annan.” (BrB 6:11) 
 

                                                 
72 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.106 
73 BrB 6:9 st. 2 
74 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.106-107 
75 Ibid. s.213 
76 Vilka rekvisit som i det enskilda brottet måste vara uppfyllda, framgår av brottsbeskrivningen. Anledningen 
till varför en brottsbeskrivning delas upp i olika rekvisit är för att det lättare ska gå att utreda om ett brott 
föreligger eller ej. Tanken är inte att beskrivningen ska läsas igenom snabbt, då risken för feltolkning ökar. 
77 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s. 24  
78 Ibid. s.25-30 
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3.3.1.1 Ett sekundärt lagrum 
 
Första meningen av bestämmelsen i BrB 6:11 lyder ”Den som, i annat fall än som avses förut 
i detta kapitel…”. Enligt denna lydelse kan förbudet endast tillämpas om inte BrB 6:1-10 är 
applicerbar. På så sätt är förbudet mot köp av sexuell tjänst subsidiärt i förhållande till övriga 
stadganden i BrB 6 kap. Detsamma gällde även när den tidigare sexköpslagen var i bruk; den 
var då också subsidiär i förhållande till BrB 6 kap.79

 

3.3.1.2 Skaffar sig 
 
Det finns ingen närmare förklaring av ”skaffar sig” vare sig i förarbetena till lagen eller i 
rättspraxis. Skaffar sig står i presens, vilket måste förstås att försökspunkten är uppnådd när 
avtal har ingåtts.80

 

3.3.1.3 Tillfällig 
 
I paragrafens första stycke anges att det är fråga om en tillfällig sexuell förbindelse. Vid 
översynen av BrB 6 kap. övervägde regeringen att ta bort ordet tillfällig för att tydliggöra att 
förbudet även gällde stamkunders sexuella förbindelser. Det som talar emot denna tanke var 
att permanenta sexuella förbindelser, så som samboförhållanden och äktenskap, inte lika 
tydligt som innan skulle stå utanför förbudet. Ett skäl till som talade för att ha kvar tillfällig 
sexuell förbindelse var att begreppet även fanns i andra paragrafer, t.ex. i förbudet mot 
koppleri och människohandel. Frågan huruvida stamkunders sexuella förbindelser innefattas 
av förbudet var inte besvarad vare sig i förarbetena till den tidigare sexköpslagen eller av 
domstolen. Däremot hade regeringen svårt att se att dessa förbindelser inte skulle omfattas av 
förbudet. Regeringen ansåg att stamkundernas sexuella förbindelser var flera tillfälliga köp av 
sexuella tjänster och hamnade därför inom förbudet. Av ovan nämnda anledningar ansåg 
regeringen att begreppet tillfällig skulle behållas.81

 

3.3.1.4 Sexuell förbindelse  
 
Uttrycket sexuell förbindelse finns kvar sedan tidigare sexköpslag och innefattar främst 
samlag men även annat sexuellt umgänge.82 I och med att sjätte kapitlet sågs över kom 
sexuellt umgänge i flertalet bestämmelser att ersättas av sexuell handling. Anledningen till 
detta var bl.a. den kritik som riktades mot uttrycket sexuellt umgänge, då det kan tolkas som 
en frivillig sexuell kontakt mellan två personer. Kommittén ansåg i utredningen att uttrycket 
borde utvidgas, på så sätt att avgörande inte alltid ska vara att en fysisk beröring ägt rum. 
Avgörande ska istället vara om handlingen haft sexuell prägel och varit ägnad att kränka 
offrets sexuella integritet.83 I förarbetena till den nu gällande sexköpslagen föreslog 
kommittén att köp av sexuell tjänst, likt tidigare, skulle innefatta de sexuella aktiviteter som 
ingår i sexuellt umgänge. Kommittén ansåg däremot inte att det skulle vara en lika sträng syn 
på vilka aktiviteter som skulle omfattas av brottsbeskrivningen som de andra sexualbrotten i 
                                                 
79 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.104 
80 Justis- og Politidedepartementet, Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s.47 
81 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.105-106 
82 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.137 
83 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.32 
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sjätte kapitlet skulle ha, vilka är mer riktade mot offrens sexuella integritet. Några av de 
remissinstanser som tog del av utredningen menade att köp av sexuella tjänster borde kopplas 
samman med det nya begreppet sexuell handling för att få en tydlig och konsekvent 
uppbyggnad av BrB 6 kap. Regeringen ansåg däremot att tillfällig sexuell förbindelse skulle, 
enligt sin tidigare lydelse, stå kvar i lagtexten. Begreppet kom då precis som förut att innefatta 
främst samlag men även annat sexuellt umgänge.84

 

3.3.1.5 Ersättning 
 
Vad gäller ersättning behöver det inte vara fråga om pengar, utan ersättning i form av 
narkotika eller alkohol omfattas också av begreppet.85 Ersättningen kan lämnas före eller efter 
den sexuella förbindelsen. Det som är viktigt för att en sexköpare ska fällas till ansvar är att 
parterna kommit överens om att ersättning ska utgå för den sexuella tjänsten, och att 
ersättningen på så sätt utgör en förutsättning för tjänsten. Mindre viktigt är sedan om 
ersättningen utbetalas eller ej. Den sexuella förbindelsen utgör därefter fullbordandet för att 
sexköparen ska kunna åtalas för köp av sexuell tjänst.86 I mål nr B 4696-05 anordnade ett 
norskt par gruppsex. Kontakter togs via nätet och ett antal män bjöds in till aktiviteten. För att 
delta krävdes att männen betalade in 300 kr till paret. Pengarna skulle täcka omkostnaderna, 
såsom hotellrum och resa. Dessutom skulle männen få en kopia av den film som skulle spelas 
in. I fallet ansåg tingsrätten (TR) det utrett att de två tilltalade männen hade haft en sexuell 
förbindelse med kvinnan, men frågan var om de 300 kr männen betalade kunde ses som 
ersättning enligt lagens lydelse. TR fann att så inte var fallet då ersättning måste innebära att 
kvinnan eller hennes organisatör får kompensation själv, och inte som i detta fall pengarna 
endast går åt för omkostnaderna. Annars skulle de fall då två personer tar in på ett hotellrum 
för att frivilligt ha en sexuell förbindelse, och där den ene betalar för detta rum, omfattas av 
förbudet. Det kan enligt domstolens mening inte ha varit lagstiftarens tanke.87 Även i mål nr B 
733-07 säger domstolen att betalning för resor och hotellrum inte kan anses som ersättning för 
köp av sexuell tjänst.88 I mål nr B 2028-04 dömdes gärningsmannen även då ersättning inte 
hade utgått. Enligt kvinnans berättelse skulle mannen ta ut pengar efter den sexuella tjänsten, 
då han inte haft pengar på sig. Parterna hade således enligt kvinnan kommit överrens om att 
ersättning skulle utgå. Mannen hade därefter ”lurat av sig” kvinnan när han skulle ta ut 
pengar. Enligt mannens berättelse var det inte fråga om ersättning utan bara sex på bägge 
parters initiativ. Domstolen trodde mer på kvinnans berättelse och dömde därefter mannen att 
betala 50 dagsböter á 395 kr, trots att ersättningen inte utgått.89 I mål nr B 9078-99 ertappade 
polisen den åtalade precis innan han skulle genomföra samlag med kvinnan. I fallet förekom 
att kvinnan var prostituerad och att den åtalade hade kört runt på gator där prostitution 
förekom i syfte att ha en sexuell förbindelse. Målet ogillades dock då tingsrätten inte kunde 
utesluta att ersättning inte varit en förutsättning för den sexuella förbindelsen.90

 

                                                 
84 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s.107 
85 Enligt SOU 2001:14 s.291 kan ersättning även bestå av smycken och pälsar.  
86 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.136-137 
87 Mål nr B 4696-05, Mölndals tingsrätt 
88 Mål nr B 733-07, Norrköpings tingsrätt 
89 Mål nr B 2028-04, Södertälje tingsrätt 
90 Mål nr B 9078-99, Malmö tingsrätt 
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3.3.2 Subjektiva rekvisit 
 
För de allra flesta brotten krävs uppsåt från gärningsmannens sida, om det inte uttryckligen 
står i lagtexten att det är tillräckligt med oaktsamhet (culpa).91 För ansvar enligt sexköpslagen 
krävs uppsåt avseende samtliga gärningsomständigheter.92 I mål nr B 887-04 misstänktes en 
man för brott mot köp av sexuella tjänster då han haft en sexuell förbindelse med en kvinna 
samt gett henne pengar och presenter. Frågan i fallet var huruvida dessa presenter och pengar 
avsetts som betalning för den sexuella förbindelsen. För att dömas för brottet krävs enligt 
hovrätten (HovR) att det är visat att mannen insett att de pengar och presenter han överlämnat 
utgjort ersättning för sexuella tjänster, eller i alla fall varit likgiltig i frågan. HovR ansåg det 
utrett att mannen och kvinnan haft ett förhållande som innefattade mer än vad en normal 
förbindelse mellan köpare och säljare brukar göra. Ett annat skäl som talade i samma riktning 
var att mannen efter förhållandets slut begärde tillbaka de presenter och pengar han utgett till 
kvinnan, något som enligt domstolen sällan skulle ske mellan köpare och prostituerad även 
om köparen inte varit nöjd. HovR kunde inte motbevisa att mannen trodde han och kvinnan 
hade ett förhållande, och att han inte förstod att de pengar och presenter han överlämnade var 
ersättning för den sexuella förbindelsen de hade. Domstolen ogillade åtalet på den grund att 
mannen inte hade insett att han lämnat ersättning för sexuella tjänster.93

 

3.4 Försök till köp av sexuell tjänst 
 
För att försök till brott ska vara straffbart krävs att tre krav är uppfyllda. Först måste brottet 
vara straffbelagt på försöksstadiet. Sedan ska gärningsmannen ha påbörjat utförandet av 
brottet utan att detta fullbordats. Slutligen ska det antingen ha förelegat fara för brottets 
fullbordan eller så ska faran ha varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.94 
Enligt BrB 6:15 är brottsbalkens bestämmelser om försök i 23 kap. tillämpliga i fråga om köp 
av sexuell tjänst. Det kan dock vara svårt att bevisa när försökspunkten är nådd, men i den 
tidigare sexköpslagens förarbete görs en jämförelse med BrB 6:10, förförelse av ungdom, där 
liknande svårigheter har uppstått.95 Försökspunkten är den tidpunkt då gärningsmannen 
tidigast kan sägas ha inlett utförandet av lagöverträdelsen. För att kunna bestämma 
försökspunkten i enskilda fall är brottsbeskrivningen för det aktuella brottet avgörande. Det 
viktigaste är hur straffbestämmelsen har formulerat handlingsrekvisitet.96 Erbjudande om 
ersättning är ett rekvisit som sannolikt betyder att gärningen klassas som försök till köp. Dock 
krävs även, som nämnts ovan, att det ska föreligga fara för brottets fullbordan eller att sådan 
fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.97

 
Köp av sexuell tjänst blev det första brottet i brottsbalken med en så låg straffskala som böter 
eller fängelse i högst sex månader som är straffbelagt på försöksstadiet. Lagrådet ansåg dock 
att det inte fanns några skäl för att lindriga brott inte skulle kunna vara straffbelagda på 
försöksstadiet, även om grövre brott prioriterats tidigare. Anledningen till att ett brott är 
straffbart på försöksstadiet är för att i ett tidigt skede kunna skydda de intressen som brottet 

                                                 
91 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.30 
92 Holmqvist m.fl., Brottsbalken. En kommentar Kap. 1-12, s.6:48-50 
93 Mål nr B 887-04, Hovrätten för nedre Norrland 
94 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.73 
95 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.137 
96 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.74 
97 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.137 
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angriper och kunna förebygga de skador som följer.98 Om försök är straffbelagt kan en polis 
gripa en person redan när denne tar kontakt med den prostituerade. Detta störningsmoment 
kan på sikt minska kundkretsen och gatuprostitutionen, liksom nyrekryteringen.99 I rapporten 
från BRÅ intervjuades ett antal åklagare i fyra större städer som hade erfarenhet från 
tillämpning av sexköpslagen. Flertalet åklagare ansåg att det ska finnas ett krav på att parterna 
har avtalat om köp av sexuell förbindelse för att det ska vara möjligt att åtala för försök. I 
praktiken innebär det att pengar har överlämnats. Dock uppstår det oftast en hel del problem 
när avtalet ska bevisas. Rapporten tar t.ex. upp att det är svårt att styrka brott när parterna 
träffas vid ett gatuprostitutionsområde och åker därifrån gemensamt till en undanskymd plats 
eller en bostad. Detta är inte tillräckligt för att försökspunkten ska vara nådd och det är svårt 
att bevisa om det finns någon överenskommelse mellan parterna. Det finns även fall där 
kvinnor har råkat ut för att män lämnar anbud till dem, fastän kvinnorna inte är prostituerade. 
Bevisproblematiken består här av att männen ofta förblir oidentifierade eller att kvinnorna 
vägrar att medverka i utredningen. Rapporten nämner dock två fall där åklagarna ansåg att 
liknande gärningar inte kunde klassas som försök till köp av sexuell tjänst.100

 
En person kan inte dömas till försök till köp av sexuell tjänst om denne frivilligt avbrutit 
gärningens utförande, eller på annat sätt handlat så att brottet inte fullbordats. Det är 
rättstillämparens uppgift att göra en gränsdragning mellan fullbordat brott respektive försök 
till brott.101 Denna gränsdragning diskuteras i RH 2002:16 där en man dömdes till 40 
dagsböter för försök till köp av sexuella tjänster. Polisen hann ingripa mot mannen och 
kvinnan när de gemensamt lämnade bilen och gick mot bostaden. Enligt åtalet förelåg det fara 
för brottets fullbordan. I domskälen nämns att för att försökspunkten ska anses uppnådd, om 
den förläggs till en tidigare handling, måste den handlingen ske i omedelbar anslutning till det 
fullbordade brottet. Det kan nämligen vara så att gärningsmannen är osäker på om han ska 
begå brottet eller inte, om han gör ett uppehåll i utförandet. Vidare nämner HovR att Högsta 
domstolen (HD) har diskuterat när försökspunkten ska inträda då gärningsmannen åker bil till 
den tilltänkta brottsplatsen.102 HD drog slutsatsen att denna förflyttning inte utan vidare kan 
betraktas som försök till brott, även om bilfärden ingått i planeringen av brottet. Detta gäller 
särskilt då gärningsmannen är tvungen att utföra ytterligare handlingar, vilka också ingår i 
planeringen av brottet, innan en handling som omfattas av brottsbeskrivningen kan inledas. 
Enbart bilfärden kan därmed inte ses som en början på en förflyttning som omfattas av 
brottsbeskrivningen. Den åtalade mannen och den prostituerade kvinnan hade kommit överens 
om att ha samlag och kostnaden för detta. Paret åkte därefter direkt till kvinnans bostad, 
uppenbart i syfte att fullfölja överenskommelsen. Mannen hade även kontanter tillgängliga för 
att kunna betala för samlaget. Det finns ingenting som visar på att den åtalade var osäker på 
om han skulle begå brottet eller inte. Därmed har mannen påbörjat utförandet av brottet och 
försökspunkten har uppnåtts.103

 
Vid de tillfällen åklagaren inte kan bevisa brottets fullbordan kan personen istället dömas för 
försök till köp av sexuell tjänst. I ett fall dömdes en man till nämnda brott då han ringt och 
bokat tid för erotisk massage i en lägenhet där det bedrevs prostitutionsverksamhet. Mannen 
nekade till brott och anförde att han hade ryggont och endast var ute efter massage av en 
lättklädd kvinna. Väl på plats förstod han att kvinnorna i lägenheten endast sålde sex och då 
tackade han nej till erbjudandet. Åklagaren ansåg det däremot klarlagt att mannen i förhand 
                                                 
98 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.210  
99 Bet. 1997/98:JuU13 Kvinnofrid, s.28 
100 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4, s.41-42 
101 Ibid. s.38-39 
102 Se NJA 1995 s.405 
103 RH 2000:16 
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varit medveten om att det var fråga om prostitution genom att ringa ett telefonnummer från en 
hemsida med mycket lättklädda kvinnor. Enligt spaningsprotokollet befann sig mannen i 
lägenheten i tjugo minuter, men det gick inte att utreda om gärningen fullbordats. Då fara för 
brottets fullbordan förelegat, dömdes mannen för försök till köp av sexuell tjänst till 40 
dagsböter.104

 

                                                 
104 Mål nr B 22216-06, Stockholms tingsrätt 
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4 Den straffrättsliga bedömningen  
 

4.1 Straffmätning 
 
Brottbalkens 29 kap. innehåller främst regler för straffmätning.  Dessa regler är i stort sett 
tillämpliga på alla brott, sånär som på vissa brott där dessa regler återfinns i anslutning till 
lagrummet.105 För att domstolen ska bestämma vilket påföljdsval som ska utgå för en viss 
gärning krävs att en ungefärlig straffmätning har gjorts. En straffmätning innehåller en rad 
olika moment.106 Huvudregeln är dock att straffmätning ska fastställas efter vilket straffvärde 
handlingen har.107  
 

4.2 Straffvärde 
 
Brottets straffvärde ska vara utgångspunkten för påföljdsbestämningen.108 Straffvärdet ger 
uttryck för vilken grad av förkastlighet, i förhållande till andra brottsliga gärningar, som 
gärningen innefattar.109 Att straffvärdet ska vara avgörande för straffmätningen innebär bl.a. 
att principerna om ekvivalens och proportionalitet ska beaktas, dvs. lika brott ska bestraffas 
lika samt att grövre brott ska medföra strängare straff.110

 
I BrB 29:1 st. 2 återfinns utgångspunkten för bestämmandet av straffvärdet.111 Andra stycket 
föreskriver de faktorer som domstolen särskilt ska beakta när den bestämmer straffvärdet. 
Dessa faktorer är ”... den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den 
tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft”. 
Faktorerna är, som nämnts ovan, inte på något sätt uttömmande, utan domstolen ska vid 
bedömandet av straffvärdet beakta alla de omständigheter som föreligger i fallet. Fördelen 
med att lagtexten inte ger någon uttömmande definition av straffvärdet är att även andra 
faktorer kan komma att vara av stor vikt. En annan tanke är enligt förarbetena att klargöra att 
det är omständigheterna vid brottet som ska vara det avgörande vid bedömning av 
straffvärdet. Detta har lagstiftaren klargjort genom att särskilt nämna ”… den skada, 
kränkning eller fara som gärningen inneburit”. Även om det är de objektiva 
omständigheterna som domstolen först beaktar när den bedömer straffvärdet så är de 
subjektiva omständigheterna av större vikt. Detta framgår av bestämmelsen att domstolen 
särskilt ska beakta ”… vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter 
eller motiv som han haft”. Vid bestämmande av straffvärde ska inte sådana omständigheter 
beaktas som inte täcks av gärningsmannens uppsåt eller oaktsamhet.112  
 
Syftet med BrB 29 kap. är att öka förutsebarheten och enhetligheten i straffrättsskipningen.113 
Då de faktorer som räknas upp i BrB 29:1 st. 2 inte är heltäckande finns en viss risk att 

                                                 
105 Prop. 1987/88:120 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m, s.75-76 
106 För en redogörelse av dessa moment se Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära s.118 
107 Prop. 1987/88:120 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m, s.77 
108 Ibid. s.154 
109 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s.100 
110 Prop. 1987/88:120 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m, s.77-78 
111 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära, s.105 
112 Prop.1987/88:120 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m, s.80-81 
113 Ibid. s.1 
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enskilda domare bedömer straffvärdet olika. För att detta ska undvikas och för att uppfylla 
kapitlets syfte har lagstiftaren på två ställen i paragrafens första stycke markerat detta: dels 
genom att straff ska bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan; och dels genom 
att intresset av en enhetlig rättstillämpning ska beaktas. Med dessa markeranden ville 
lagstiftaren att domstolarna vid sitt bedömande av straffvärdet skulle beakta den allmänna 
värdering som kapitlet bygger på samt de principer som utvecklats genom rättspraxis.114 Även 
BrB 29:2-3 har betydelse för straffvärdet. Dessa paragrafer stadgar försvårande115 samt 
förmildrande omständigheter.116

 

4.3 Allmänprevention 
 
Centralt för bedömandet av straffvärdet är den skada gärningen orsakat samt 
gärningsmannens skuld. Det innebär att en moralisk bedömning av gärningen görs.117 Det 
framgår av förarbetena till BrB 29 kap. att bl.a. behovet av allmänprevention också kan ha 
inverkan på straffvärdet.118 Syftet med allmänprevention är genom att bestraffa vissa 
gärningar avskräcka samhällets invånare från att begå brott.119  I förarbetena gavs dock inga 
anvisningar om när behovet av allmänprevention kan komma att höja straffvärdet.120 I NJA 
2001 s 527 gjorde åklagaren gällande att HovR skulle skärpa domen genom att bl.a. ta hänsyn 
till de allmänpreventiva överväganden som legat bakom sexköpslagen. HovR ansåg att inga 
riktlinjer givits i förarbetena om när allmänpreventiva överväganden kunde höja straffvärdet. 
Av denna anledning menade domstolen att hänsyn till allmänpreventiva intressen borde 
beaktas med viss försiktighet. Vidare menade domstolen att enligt förarbetena hade förbudet 
mot köp av sexuell tjänst redan fått en avskräckande funktion. Av denna anledning ansåg 
domstolen det inte vara nödvändigt att, utöver de faktorer som finns stadgade i BrB 29:1 st. 2, 
ta hänsyn till allmänpreventiva överväganden.121  
 

4.4 Straffmätningspraxis 
 
Straffskalan för förbud mot köp av sexuell tjänst sträcker sig från böter upp till fängelse i 
högst sex månader. Denna straffskala var när lagen kom 1999 densamma som för förförelse 
av ungdom. Det ansågs dock att sexköpslagen i normalfallet skulle ha ett lägre straffvärde än 
nyss nämnda paragraf.122 Vidare ansågs det möjligt för domstolarna att vid bedömning av 
påföljden ta hänsyn till offrets ålder och omständigheter i övrigt som skulle kunna vara av 
betydelse.123

 
Enligt den straffmätningspraxis som, innan kapitlets införande, vuxit fram ligger det stora 
flertalet straff nära straffskalans minimum, samtidigt som den övre delen av skalan tillämpas 
restriktivt. När 29 kap. infördes i brottsbalken fanns ingen tanke på att ändra denna praxis 

                                                 
114 Prop.1987/88:120 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m, s.77-78 
115 Enligt BrB 29:2 st. 1 p. 3 kan försvårande omständigheter inträda ”… om den tilltalade utnyttjat någon 
annans skyddslösa ställning eller särskilda svårigheter att värja sig, …”. 
116 Jareborg och Zila, Straffrättens påföljdslära s.101 
117 Ibid. s.122 
118 Ibid. s.101-102 
119 Ibid. s.73 
120 Ibid. s.102-103 
121 NJA 2001 s.530-531 
122 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid, s.137 
123 Ibid. s.106 

 18



utan den övre delen av straffskalan skulle endast tillämpas vid exceptionella fall, som dock 
sällan inträffar. Departementschefen uttryckte emellertid i förarbetena till kapitlet att det nya 
kapitlet kan komma att ändra straffmätningspraxisen till viss del, då det är av värde att både 
förmildrande och försvårande omständigheter beaktas.124

 
Ett fall av stor vikt vad gäller straffmätning vid köp av sexuella tjänster är nyss nämnda NJA 
2001 s.527. I detta fall bedömde TR straffvärdet utifrån faktorerna i BrB 29:1 st. 2 För att ta 
reda på om gärningen inneburit någon skada eller kränkning ansåg domstolen att det först 
måste utredas vilka intressen lagstiftaren haft för avsikt att skydda.125 Domstolen kom fram 
till att det inte var fråga om brott mot person utan brott mot allmän ordning, vilket medförde 
att straffvärdet blev betydligt lägre. Vidare gjorde TR bedömningen att då det krävs att 
polisen griper gärningsmannen under den sexuella akten innebär detta en kränkning för den 
som utför den sexuella tjänsten. TR menade på att denna ofrivilliga kränkning från samhällets 
sida är värre än den kränkning som gärningsmannen utsätter säljaren för. Domstolen fann att 
då förbudet trots detta införts får kränkningen, som ofta förekommer när brottet uppdagas, 
anses som ringa. Av denna anledning ansåg domstolen att gärningen inte kunde ha annat än 
ringa straffvärde. Vidare uttalade domstolen att straffvärdesbedömningen inte ska grunda sig 
på den prostituerades situation i det enskilda fallet, eftersom köp av sexuell tjänst är ett brott 
mot allmän ordning. Det andra argumentet var att det skulle innebära betydande svårigheter 
att i varje mål utreda om köparen haft insikt i den prostituerades sociala situation. HovR ansåg 
att variationerna vad gäller straff mot lagen bör vara begränsade. De flesta fall bör dömas till 
liknande straff om inga särskilda förmildrande eller försvårande omständigheter talar för att 
mildra respektive skärpa straffet. HovR fann vidare att straffet i normalfallet borde bestämmas 
till böter. Detta fall ska enligt domstolen betraktas som ett typfall av brott mot köp av sexuella 
tjänster. HD fastställde domslutet och poängterade att det inte funnits några försvårande eller 
förmildrande omständigheter som skulle ändra straffvärdet, samt att straffet var väl avvägt, 
varefter 50 dagsböter dömdes ut.126 Mål nr B 2429-05 och mål nr B 626-06 tyder på att 
domstolen inte beaktar, vid straffvärdesbedömningen av sexköparen, att kvinnan i fråga är 
människohandlad, trots att detta är klarlagt i dessa fall eftersom personerna bakom den 
prostituerade blev dömda för människohandel och grovt koppleri.127

 

4.5 Val av påföljd 
 
BrB 30 kap. innehåller bestämmelser för val av påföljd. Det första domstolen har att ta 
ställning till vid utmätandet av straff är påföljden, dvs. om böter eller fängelse ska utgå. 
Avgörande för vilken påföljd som ska utgå är främst brottets straffvärde. För att t.ex. fängelse 
ska kunna utdömas krävs ett högt straffvärde.128 Nedan följer de påföljder som kan utdömas 
vid köp av sexuell tjänst. 
 
När det står böter i straffskalan är det vanligtvis dagsböter lagstiftaren menar. Utmärkande för 
dagsböter är att hänsyn tas både till hur allvarligt brottet är samt till gärningsmannens 
ekonomi. Tanken är att straffet ska vara kännbart oavsett vilken ekonomi en person har. 
Dagsbotens storlek beräknas alltså utifrån gärningsmannens ekonomi. Denna summa ska 
sedan multipliceras med dagsböternas antal, vilket beräknas utifrån brottets beskaffenhet. 

                                                 
124 Prop.1987/88:120 Regeringens proposition om ändring i brottsbalken m.m, s.78-79 
125 NJA 2001 s.527-528  
126 NJA 2001 s.530-533 
127 Mål nr B 2429-05, Hovrätten över Skåne och Blekinge och mål nr B 626-06, Göta hovrätt 
128 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.90 
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Enligt BrB 25 kap. 2 § ska antal dagsböter bestämmas mellan 30 och 150. I slutänden betyder 
detta att två personer som begått exakt samma brott kan få betala helt olika summor på grund 
av att de har olika stor ekonomi. Böterna betalas till staten, eftersom köp av sex är ett brott 
mot allmänna intressen.129

 
De åklagare som intervjuats i BRÅ:s rapport från år 2000 tror att fängelsestraff vid köp av 
sexuella tjänster endast kan komma att utdömas vid upprepande återfall.130 I NJA 2001 s. 527 
ansåg både HovR och HD att fallet bör ses som ett typfall, och att straffet därmed normalt ska 
vara 50 dagsböter för enstaka köp av sexuell tjänst.131 Enligt polisen är det upprörande att 
någon som betalar och utnyttjar en kvinna, som levereras av en hallick och inte alltid ens kan 
svenska eller engelska, enbart straffas med 50 dagsböter. Polisen önskar därav en skärpning 
av lagstiftningen.132 Påföljden för köp av sexuell tjänst kan jämföras med snatteri,133 som 
medför mellan 30-60 dagsböter.134 I fallet, B 11208-04, hade gärningsmannen under flera år 
haft en sexuell förbindelse med kvinnan mot ersättning. Av denna anledning fann TR att 
påföljden borde sättas högre då det rörde sig om flera köp under en längre tid, varefter 
domstolen bestämde påföljden till 80 dagsböter.135 Domstolen resonerade på liknande sätt när 
en man köpt sex vid två tillfällen. Mannen dömdes till 75 dagsböter för köp av sexuell 
tjänst.136

 
När det rör sig om mindre allvarliga brott kan åklagaren välja att inte väcka åtal utan istället 
utfärda strafföreläggande, vilket sker av processekonomiska skäl. Åklagaren utger då ett 
bötesstraff till gärningsmannen som denna har att godkänna. Om han erkänner gärningen och 
godkänner bötesstraffet väcker inte åklagaren åtal. Strafföreläggande får, enligt 
rättegångsbalken (RB) 48 kap. 4 §, utfärdas för de brott där böter finns med i straffskalan. 
Denna procedur påminner om föreläggande av ordningsbot som polisen använder sig av vid 
lindrigare brott, så som trafikförseelser.137 Enligt statistik från BRÅ leder ett stort antal 
uppklarade brott till strafföreläggande.138

                                                 
129 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.81 
130 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4 s.44 
131 NJA 2001 s.532-533 
132 Människohandel för sexuella och andra ändamål, Lägesrapport 9, 1 jan-31 dec, rapport 2007:6 
133 Brottsbestämmelsen om snatteri återfinns i BrB 8:3 
134 Polismyndigheten i Skåne, Rapport - Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, s. 8 
135 Mål nr B 11208-04, Göteborg tingsrätt 
136 Mål nr B 22216-06, Stockholms tingsrätt 
137 Wennberg, Introduktion till Straffrätten, s.95-96 
138 År 2007 var det 50 strafförelägganden av totalt 85 domar, år 2006 var det 85 strafföreläggande av totalt 108 
domar, år 2005 var det 46 strafförelägganden av totalt 94 domar. 
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5 Effektivitet i tillämpningen 
 

5.1 Bevissvårigheter 
 
När en person ska dömas för sexköp finns det således flera relevanta rekvisit att beakta (se 
3.3). Det är åklagarens uppgift att bevisa att dessa rekvisit är uppfyllda. En tilltalad person 
kan endast bli fälld för brott om det är ställt utom varje rimligt tvivel att denne är skyldig. Om 
den tilltalade personen nekar till brottet måste det finnas mycket stark bevisning i målet för att 
denne ska dömas. Beviskravet är inte mindre bara för att brottet är svårbevisat.139 Enligt 
rapporten från BRÅ finns det stora bevissvårigheter kopplade till sexköpslagen och detta 
medför att många polisärenden inte utreds. Polisen har svårast att bevisa att en 
överenskommelse om sexköp har träffats mellan köparen och säljaren, vilket är ett krav för att 
åklagaren ska anse att brottet uppnått försöksstadiet. Trots att polisen ibland tagit paren in 
flagranti, dvs. på bar gärning, har det varit besvärligt att påvisa brott då de inblandade hävdar 
att det inte förekommit någon form av ersättning.140 Ett sådant scenario utspelade sig i Malmö 
tingsrätt då en lastbilschaufför hade hämtat upp en kvinna vid ett välkänt prostitutionsstråk 
medan han var observerad av en polispatrull. Patrullen följde efter lastbilen och tittade in i 
förarhytten då den stannat. Mannen och kvinnan låg nakna tillsammans. Mannen erkände att 
de skulle ha samlag men att det inte skulle ske mot ersättning. Kvinnan gick inte att höra i 
efterhand. Tingsrätten ogillade åtalet eftersom den inte kunde bevisa att ersättning inte varit 
en förutsättning för att den sexuella förbindelsen skulle äga rum.141 Det har även hänt att de 
inblandade parterna påstår att de känner varandra sen tidigare och att det inte alls är fråga om 
sexköp. För att kunna döma en person för sexköp drar polisen slutsatsen att chansen är som 
störst om deras ingripande sker efter att den sexuella tjänsten påbörjats eller avslutats.142

 
Det är till största delen via Internet som försäljningen av sexuella tjänster administreras, 
oavsett vilket land som undersöks. Den som vill köpa sex kan ringa till en bokningscentral i 
utlandet för att beställa en kvinna. Bokningscentralen sköter sedan allt från resor och 
hotellrum till tid och plats för sexköpet. Oftast får sexköparen tydlig information på hemsidan 
om hur betalningen ska gå till.143 Detta försvårar läget ytterligare för polisens brottsutredare 
som har problem med att få tag i huvudmannen utomlands.144  
 
I RB 36:6 fastslås att ett vittne kan vägra att yttra sig om omständigheter som skulle röja att 
denne har förövat en vanärande handling. På 50-talet uttalade justitieombudsmannen (JO) att 
prostitution kan vara en vanärande handling. Därmed finner också flertalet åklagare det svårt 
att handskas med de vittnesmål som ibland finns från de prostituerade kvinnorna i 
sexköpsmålen. Ofta erkänner kvinnorna att de erbjudit, eller avtalat om att erbjuda, en sexuell 
tjänst mot betalning. Frågan uppkommer då vilket bevisvärde ett sådant vittnesmål har om 
kvinnan vägrar yttra sig och hänvisar till nämnda lagrum under rättegången.145 I rättsfallet 
NJA 2001 s 527 fastslår domstolen att JO:s uttalande är bärkraftigt än idag. Vidare sägs att 
om den prostituerade kvinnan hänvisar till brottsbalken och vägrar yttra sig är det som sagts 
                                                 
139 Ekelöf och Boman, Rättegång. Fjärde häftet, s.119 
140 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4, s.42 
141 Mål nr B 9078-99 Malmö tingsrätt 
142 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4, s.43 
143 Rikspolisstyrelsen, Människohandel för sexuella ändamål m.m. Lägesrapport 8, s.20 
144 Ibid. s.23 
145 Brottsförebyggande rådet, BRÅ-rapport 2000:4, s.44 
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under förundersökningen otillåtet att använda i rättegången. Med hänsyn till nyss nämnda 
fakta drar domstolen slutsatsen att sexköp är ett så kallat spaningsbrott, där en polis måste bli 
vittne till händelsen för att gärningsmannen ska kunna bli dömd. Dessutom måste köparen och 
säljaren tas på bar gärning för att brott ska kunna styrkas. Detta får till följd att den 
prostitution som pågår inomhus, som eskortservice eller massageinstitut, förblir oerhört svår 
att angripa med sexköpslagen. Polisen tar upp detta problem i en rapport från år 2001, då de 
konstaterar att det är betydligt svårare, både rättsligt och praktiskt, att bevisa de sexköp som 
äger rum inomhus än de som äger rum utomhus.146 Värt att nämna är också att domstolens 
beviskrav i sexköpsmål står i strid med polisens uppgift. Polisen är skyldig att hindra och 
förebygga brott, vilket ofta blir en omöjlighet om sexköparen och den prostituerade ska tas på 
bar gärning. Polismyndigheten i Västra Götaland arbetar därmed likadant som innan 
sexköpslagen trädde i kraft genom att förebygga prostitution istället för att lagföra 
sexköpare.147

 
Vidare nämner rapporten att typfallet vid sexköp är när en man hämtar upp en kvinna från ett 
känt prostitutionsstråk och sedan åker till en undanskymd plats med henne. Då den sexuella 
förbindelsen sker i bilen måste polismannen i fråga ha möjlighet att se in genom rutan för att 
kunna säkra bevis. I dessa fall är videodokumentation en ovärderlig tillgång.148 Emellertid 
måste det finnas ett beslut för husrannsakan för att kunna dokumentera den sexuella 
förbindelsen. Dock kan det vara tillräckligt, ur bevissäkringssynpunkt, att polisen filmar 
själva mötet, när ersättning ges, färdvägen och platsen där paret stannar. Rapporten tar också 
upp att det är oerhört viktigt att polisen förhör parterna direkt vid gripandet, med tanke på 
ovan nämnda uttalande av JO, för den fortsatta utredningen och den följande 
domstolsförhandlingen.149 I mål nr B 19087-05 blev två poliser vittnen till att en man befann 
sig en timme i en välkänd lägenhet där det bedrevs prostitution. Poliserna hade tillgång till en 
kamera och en del fotografier togs från utsidan. Åklagaren hade trots detta ingen möjlighet att 
påvisa att mannen skaffat sig en sexuell förbindelse mot ersättning. Inte heller att det faktiskt 
pågått sexuell aktivitet i lägenheten när mannen befann sig där. Därmed ogillades åtalet.150  
 
Polisen i Norrbotten uppger att anmälningsbenägenheten är låg när det gäller sexköpsärenden 
och att det troligen finns ett stort mörkertal. Liknande problem har polisen i Skåne som 
uppger att den prostitutionen som finns i krogmiljö är svår att kartlägga.151 Flera 
polismyndigheter är i behov av större resurser och mer kunskap för att kunna effektivisera den 
spaning som krävs för att angripa sexköpen. Polisen på Gotland anser att de är i behov av en 
ny lagstiftning för att kunna angripa den prostitution som breder ut sig över Internet.152 
Sexköpslagen har som effekt att sutenörer anser att kundunderlaget är dåligt i Sverige och att 
det är svårt att etablera sig här. Men lagen har på sätt och vis också öppnat upp för 
sutenörerna, vilka har fått en större marknad eftersom prostitutionen inte sker lika öppet som 
tidigare.153 Dock har polisen och åklagarna fått större problem med att fälla sutenörerna för 
koppleri efter sexköpskriminaliseringen, eftersom de män som köpt den sexuella tjänsten inte 
längre vill vittna i och med att de själva begått ett brott.154

 

                                                 
146 Polismyndigheten i Skåne, Rapport – Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, s.14 
147 Ibid. s.26-27 
148 Ibid. s.22 
149 Ibid. s. 24-25 
150 Mål nr B 19087-05 Stockholms tingsrätt 
151 Socialstyrelsen, Kännedom om prostitution 2007, s.18 
152 Ibid. s.22-23 
153 Ibid. s.45-46 
154 SOU 2001:14 Sexualbrotten, s.465 

 22



5.2 Effektivitet eller samhällelig moral? 
 
Intresset för straffrätt har under de senare åren ökat hos riksdag och regering.155 Detta är inte 
negativt i sig, men har bidragit till att straffrätten alltmer ses som en första lösning till att 
förändra ett oönskat beteende. Ett bra exempel på denna effekt är sexköpslagen, som trots det 
negativa remissutfallet antogs. Experterna, som till viss del kritiserar de folkvalda för 
tillämpandet av straffrätten, hävdar att en kriminalisering måste vara effektiv för att vara 
godtagbar.156 För att sexköpslagstiftningen ska kallas effektiv måste två krav uppfyllas: dels 
ska förekomsten av sexköp minska, dels ska de som köper sex upptäckas och lagföras. 
Dagens samhälle har dock en annan syn på effektiviteten. En kriminalisering är godtagbar om 
samhället på ett effektivt sätt tydligt markerar sin inställning till företeelsen, likt ett moraliskt 
facit. Klart är att detta enklare går att uppnå jämfört med experternas krav på effektivitet. Ett 
uttryck som alltmer används är ”symbolisk straffrätt”. Jareborg definierar symbolisk ”… om 
dess funktion är en annan än den som den öppet tillskrivs”. Vidare hävdar han att nutidens 
straffrätt är mer symbolisk, på så vis att den fungerar på ett brottspreventivt sätt när syftet 
egentligen är att lugna en oroad allmänhet, dvs. få allmänheten att tro att åtgärder vidtas mot 
brottsligheten.157 Lernestedt och Hamdorf anser att sexköpskriminaliseringen är en företeelse 
som genom strafflagen försöker frambringa en moralbildning. ”En vilja att sända ett 
symboliskt meddelande till befolkningen…”, att sex inte är något som kan köpas och att den 
som säljer sexuella tjänster alltid är ett offer.158 Liknande resonemang för Asp och Ulväng då 
de anser att sexköpskriminaliseringen snarare visar lagstiftarens syn på sexköp än är ett försök 
att begränsa förekomsten av detsamma. Fortsättningsvis ifrågasätter de om det låga 
straffvärdet för sexköp gör skäl för en kriminalisering. Istället bör samhället hjälpa till med 
ökade sociala insatser, utbildning och information, vilka är betydligt bättre medel än 
straffrättsliga sanktioner.159 I december år 2000 signerade Sverige Palermoprotokollet, vilket 
är ett tilläggsprotokoll som utfärdats av FN och som syftar till att bekämpa handeln med 
kvinnor. Enligt artikel fem i protokollet är Sverige skyldig att vidta effektiva 
lagstiftningsåtgärder åtgärder i kampen mot människohandel.160

                                                 
155 Victor, Varning för straff. Om vådan av den nyttiga straffrätten, 1995 s.61 i Lernestedt och Hamdorf, 
Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s.127 
156 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s. 127 
157 Jareborg, Vilken sorts straffrätt vill vi ha? i Victor (red) Varning för straff, s.32 i Lernestedt och Hamdorf, 
Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s.128 
158 Lernestedt och Hamdorf, Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? Del II, s.127-128 
159 Asp och Ulväng, Josefs resa. Vänbok till Josef Zila, s.64-65 
160 SÖ 2004:22 Tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, 
särskilt kvinnor och barn (Palermoprotokollet) 

 23



6 Analys 
 

6.1 Bakgrunden till kriminaliseringen 
 
Den utformning av sexköpskriminaliseringen som idag återfinns i den svenska lagstiftningen 
bygger inte på en statlig utredning i någon större utsträckning, eftersom remissinstanserna inte 
godtog det ursprungliga förslaget om en kriminalisering av båda parter. Det är dock svårt att 
peka på vilka konsekvenser detta får för lagens effektivitet utifrån det material denna uppsats 
behandlar. Men det är ändå av vikt att poängtera att en av de mest kontroversiella lagarna har 
en ostadig grund att stå på. Som nämnts ovan anses Sverige befinna sig i gränslandet mellan 
det abolitionistiska och det prohibitionistiska synsättet. Det förstnämnda kriminaliserar endast 
tredje parts medverkan, vilket Sverige har gått ifrån i och med sexköpslagen. Det sistnämnda 
anser att prostitution är förkastligt både från köparens och från säljarens sida, alltså tas ingen 
hänsyn till den svagare parten. I Sverige ses inte prostitution på något sätt som en omoralisk 
handling, det är snarare följden av ett utnyttjande av en starkare part samt ett orättvist 
samhälle. Det prohibitionistiska synsättet stämmer därmed inte överens med lagstiftarens 
tanke om att värna om den prostituerade. 
 
Nu som tidigare har barn och ungdomar ett starkare skydd än vuxna. Personer under 18 år 
som blir utsatta för sexköp ses som brottsoffer och kan vara målsägande i en rättegång. 
Självklart är underåriga i stort behov av skydd eftersom de är lättare att styra och förmå 
handla mot den egna viljan. Är det just inslaget av frivillighet som kan finnas hos vuxna 
prostituerade som gör att köp av sexuell tjänst istället är ett brott mot samhälleliga intressen? 
Köp av sexuell tjänst ses alltså som ett brott mot samhälliga intressen och inte som ett brott 
mot person, med följden att den utsatta kvinnan inte kan vara målsägande eller kräva 
skadestånd av gärningsmannen. I lagens förarbeten framkommer att bakgrunden till en 
kriminalisering av endast köparen bygger på synen att det är felaktigt att kriminalisera den 
svagare parten. Lagstiftaren väljer att se den prostituerade som ett offer som behöver skydd av 
samhället. Dock blir konsekvensen av lagen att de kvinnor som befinner sig i prostitution inte 
får nytta av lagen förrän samhället har lyckats minska förekomsten av prostitution drastiskt, 
vilket tyder på att lagen snarare är ett uttryck för samhällets vilja och moral än ett skydd för 
kvinnan i prostitution. Låt säga att köp av sexuell tjänst var ett brott mot person och att 
kvinnan i prostitution kunde agera målsägande och kräva köparen på skadestånd. Utifrån ett 
preventivt perspektiv skulle detta kunna avskräcka många köpare från att begå brott, eftersom 
konsekvensen kan bli betydligt mer kännbar i plånboken och svårare att hemlighålla för familj 
och vänner. 
 
Är det samhälleliga intresset av att motverka könshandeln ett luftargument? Med tanke på att 
sexköpskriminaliseringen endast till liten del bygger på SOU 1995:15 Könshandeln kan vissa 
av de argument som ligger bakom lagen vara mindre väl underbyggda. Likväl är de argument 
som anförs i förarbetena viktiga och nödvändiga för en framtida minskning av sexköp och 
handel med kvinnor, men för att lagstiftningen ska få den önskvärda genomslagskraften 
behövs kanske en utförligare beskrivning av syfte och tillvägagångssätt. De skäl som 
Lernestedt och Hamdorf anser ligga bakom det samhälleliga intresset måste ses tillsammans 
(se 2.2). Det engelska kriteriet om offentligt störande kan knappast enbart appliceras på den 
svenska sexköpslagen. Att få bort prostitution från de svenska gatorna är givetvis önskvärt då 
dessa handlingar innebär bieffekter för samhället. Dock är, till skillnad från den engelska 
lagen, syftet med den svenska lagen att eliminera prostitutionen som samhällsföreteelse, dvs. 
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all slags prostitution inte bara den på gatan. För att komma åt den brottsgenererande miljön 
som finns kring den prostituerade anser Lernestedt och Hamdorf att en kriminalisering av 
bägge parter skulle vara en bättre lösning. Troligtvis menar de att en sådan lösning innebär 
svårigheter för organisationen bakom den prostituerade. Det kan också tänkas att polisen får 
bättre resurser och större möjligheter att ingripa om fler parter kriminaliseras. Den som köper 
sex skulle heller inte lika lätt kunna etablera kontakt med den prostituerade och kanske till och 
med avskräckas från handling helt och hållet. Att det förekommer annan kriminalitet bakom 
prostitutionen är inte så förvånande eftersom prostitution genererar mycket pengar. Kvinnorna 
tar till skillnad från många andra ”handelsvaror” inte slut, utan kan användas om och om igen 
vilket gör prostitution till en lukrativ bransch med stor omsättning. Dessa förutsättningar 
lockar till sig de personer som vill tjäna pengar på den prostituerade. En kriminalisering av 
köp av sexuell tjänst har troligtvis lett till större svårigheter för kopplare och 
människohandlare, vilket också var en tanke lagstiftaren hade bakom det samhälleliga 
intresset att minska prostitutionen och den brottsgenererande miljön omkring. Lagstiftarens 
tanke kan dock knappast ha varit att kriminalisera sexköp enbart för att komma åt denna 
kriminalitet, utan även denna del måste ses tillsammans med de övriga. Samhället bör vara 
restriktiv med att kriminalisera en företeelse för att komma åt en annan. Annars blir det inte 
tydligt för allmänheten vad som är lagstiftarens vilja och syfte bakom lagen. Om både köpare 
och säljare kriminaliserades skulle samhället kunna hjälpa den prostituerade, genom att 
tvinga henne till vård och utbildning. Detta kan medföra att hon tar sig ur prostitutionen och 
det eventuella missbruket. Tanken med att kriminalisera även säljaren skulle alltså inte vara 
att straffa henne i form av fängelse eller dagsböter, utan att hjälpa henne. Skydd av kvinnan 
och skydd av den goda sexualiteten är viktiga inslag i dagens jämställdhetsdebatt. Möjligheten 
för en man att köpa en kvinnas kön för pengar går emot alla principer om ett jämställt 
samhälle mellan man och kvinna. Det går även emot den uråldriga tanken om att sex är något 
intimt och fint som utgör del av ett förhållande på lika villkor. Lernestedt och Hamdorf anser 
ovan att skyddet av kvinnan är viktigare än skyddet av de enskilda aktörerna, dvs. de 
prostituerade, eftersom alla prostituerade inte är att se som offer. Frågan är om de 
prostituerade, enligt det svenska sättet att se på saken, inte alltid ska ses som offer och att de 
enskilda aktörerna därför är viktigare än skyddet av kvinnan. Skyddet av kvinnan frambringar 
dock mer en känsla av jämställdhet vilket är av stor betydelse i diskussionen. Lagstiftaren har 
inte angett att dessa skäl ligger bakom det samhälleliga skyddsintresset, men det är uppenbart 
att skälen delvis har legat till grund för kriminaliseringen.   
  
Samtycke fungerar inte som ansvarsfrihetsgrund vad gäller köp av sexuell tjänst, då en 
kriminalisering skulle vara utan verkan eftersom ingen skulle kunna dömas i de fall samtycke 
lämnats av säljaren. Eftersom lagstiftaren även anger att kvinnan i prostitution är en svagare 
part och därmed måste skyddas, anses förmodligen detta skydd väga tyngre än hennes 
ensambestämmanderätt. Som nämnts ovan ställs angreppsintensiteten i förhållande till det 
enskilda intresset. Främst gäller detta brott mot person, vilket sexköp inte är, men 
resonemanget platsar likväl ändå. Förslaget från Lernestedt och Hamdorf om att skilja på 
situationer där frivillighet antingen förekommer eller inte, är mycket intressant men stöter 
genast på problem. För det första har Sverige intagit den positionen att prostitution aldrig kan 
vara frivillig och för det andra har domstolen uttalat sig om att det är mycket komplicerat att 
ta hänsyn till om sexköparen har haft vetskap om den prostituerades sociala situation (se 6.3). 
Här går det dock att resonera kring vilka krav domstolen ställer på sexköparen. Om samhället 
vill bekämpa prostitution som företeelse borde domstolen diskutera utförligare vilken vetskap 
sexköparen borde ha om den prostituerades sociala situation, med tanke på att 
människohandel blivit alltmer utbredd. 
 

 25



Även om förbudet mot köp av sexuell tjänst inkräktar på den prostituerades personliga sfär 
måste detta ses i relation till de skadeverkningar som uppstår. Detta kan jämföras med 
förbudet mot könsstympning eftersom det finns vissa likheter mellan det bakomliggande 
tvånget från en kulturell sedvänja med tvånget bakom den prostituerade. Samhället ingriper i 
dessa situationer för att det är omöjligt att bevisa att samtycket varit helt fritt från tvång och 
hot.  
 

6.2 Förbudets beståndsdelar 
 
Det kan nu anses tydligare att den prostituerade ses som ett offer när köp av sexuell tjänst är 
placerad i BrB 6 kap. Det bidrar dels till tydlighet och dels till att sexualbrotten tillsammans 
blir slagkraftiga då de till viss del bygger på varandra. Ur samhällets synvinkel ger 
placeringen i brottsbalken en klarare bild av att handlingen är kriminaliserad. Troligtvis har 
dock inte tillämpningen av lagen påverkats av flytten mellan lagrummen. För att tydligt visa 
att enstaka sexköp är lika mycket ett brott mot sexköpslagen som köp vid upprepade tillfällen 
ändrades lagtexten till köp av sexuell tjänst. Den nya lydelsen syftar därför till att förstärka 
lagen och tydligare visa på noll tolerans mot sexköp. Förmodligen väntade sig inte lagstiftaren 
att förändringen skulle innebära fler lagförda brott utan avsikten var främst att förtydliga de 
oklarheter som vuxit fram. Frågan är dock om denna ändring var nödvändig, då det redan av 
lagens rekvisit tydligt framgick att straff utgår då det rör sig om köp av en tillfällig sexuell 
förbindelse. Det går givetvis inte att säga att ett enstaka köp av sex är lika straffvärt som köp 
vid upprepade tillfällen, eftersom det i dessa fall inträder ett högre straff. Däremot innebär 
båda gärningarna ett brott mot sexköpslagen, vilket är viktigt att tydligt poängtera. Den andra, 
och den största, förändringen som gjordes i den nu gällande lagen var införandet av 
bestämmelsens andra stycke. Det hade redan under den tidigare sexköpslagen diskuterats om 
huruvida förbudet sträckte sig till de köp då en person utnyttjar tjänster men tredje man 
betalar för den. Det viktiga med denna förändring var att eliminera de kryphål som eventuellt 
skulle kunna uppstå vid eskortservice, affärsförbindelser och liknande.   
 
Anledningen till att köp av sexuell tjänst är subsidiär i förhållande till BrB 6:1-10 är att dessa 
brott medför strängare straff för gärningsmannen och är brott mot person. Rekvisitet tillämpas 
framförallt i förhållande till köp av sexuell handling av barn. Om det vid sexköpet förekommit 
t.ex. våldtäkt eller andra sexuella övergrepp är det viktigt att lagstiftaren är tydlig med att 
gärningsmannen åtalas för det grövre brottet. Rent hypotetiskt skulle köparen annars kunna 
hävda att han endast var skyldig till köp av sexuell tjänst, även om han begått andra sexuella 
brott mot säljaren. I en norsk statlig utredning framgår att försökspunken är uppnådd när 
parterna har avtalat om ersättning, eftersom rekvisitet skaffar sig står i presens. Frågan är om 
begreppet skulle ha en annan betydelse om det stod i dåtid, t.ex. ”har skaffat sig”. Det finns 
ingen ytterligare källa som pekar på vare sig det ena eller det andra. Överlag finns det väldig 
knapphändig information om rekvisitet i förarbetena till lagen, liksom i rättspraxis och 
doktrin. Propositionen till sexköpslagen är nästintill övertydlig när diskussionen om rekvisitet 
tillfällig förs, särskilt där den säger att samboförhållanden och äktenskap inte ska kunna 
inkluderas i köp av sexuell tjänst.  Det är dock av största vikt att lagstiftaren är så tydlig som 
möjligt, eftersom lagrummet dras med stora bevissvårigheter. Frågan som uppkommer är 
varför inte stamkunder skulle omfattas av förbudet vid användandet av begreppet tillfällig. 
Lagstiftaren borde se stamkunderna som de primära hoten mot de skyddsintressen som anges i 
förarbetena, eftersom stamkunderna har sexköp som vana och förmodligen inte skräms bort 
av kriminaliseringen. Därmed borde det vara en självklarhet att lagen, med eller utan 
begreppet tillfällig, är tillämpbar på stamkunders köp av sexuell tjänst. 
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Det positiva med att ändra begreppet sexuellt umgänge till sexuell handling i BrB 6 kap. är att 
brott såsom våldtäkt inte på något sätt får sammanblandas med frivillighet från offrets sida. 
Som nämnts ovan valde lagstiftaren att behålla begreppet sexuell förbindelse i 
sexköpsparagrafen, vilket kan sända ett felaktigt budskap till allmänheten om att försäljning 
av sex skulle innehålla inslag av frivillighet. Detta kommenterades dock inte överhuvudtaget, 
utan kommittén diskuterade endast de sexuella aktiviteter som ingick i de olika begreppen. 
Fördelen med att använda sexuell handling även i sexköpsparagrafen skulle givetvis innebära 
en mer enhetlig struktur av BrB 6 kap., vilket på sikt kan komma att öka allmänhetens 
kunskap om sexualbrotten. Det skulle även innebära mindre tolkningsproblem för dem som 
har till uppgift att tillämpa lagen. Desto fler begrepp som dessutom liknar varandra, desto 
större risk att domare tolkar begreppen olika, vilket i framtiden kan bidra till mindre 
rättssäkerhet. Å andra sidan, är det möjligt att ha en tydlig och konsekvent uppbyggnad av 
sjätte kapitlet, då två paragrafer skiljer sig från övriga i fråga om skyddsintressen och viktiga 
begrepp? Då straffskalan för köp av sexuell tjänst är betydligt lägre än övriga brott i BrB 6 
kap. är det fullt naturligt att lagstiftaren tvingas använda sig av olika begrepp som innefattar 
olika mycket. Det hade varit anmärkningsvärt om sexuell förbindelse i BrB 6:11 innefattade 
lika många sexuella aktiviteter som sexuell handling gör i övriga paragrafer, särskilt med 
tanke på de olika straffskalorna.  
 
Ersättning är det rekvisit som har medfört flest problem för rättstillämparen, dvs. bevisningen 
av avtalet om ersättning. Många rättsfall rör också denna problematik. Det står klart och 
tydligt i förarbetena att ersättning är en förutsättning för brottet köp av sexuell tjänst. Det kan 
anses positivt att förarbetena inte har en uttömmande lista på vad som är ersättning utan att 
det är domstolens uppgift att fastställa från fall till fall. Denna framställning visar på två fall 
där domstolen har fastslagit att betalning för resor och hotellrum inte är ersättning för köp av 
sexuell tjänst i lagens mening. Med hjälp av dessa fall går det att resonera om ersättning ska 
vara något som den som säljer sex (eller sutenören) ska kunna förbruka själv. Mål nr B 2028-
04 visar tydligt att det är själva avtalet om ersättning som är av betydelse, inte att ersättningen 
i sig har överlämnats till säljaren. Det är viktigt för lagens effektivitet att säljaren kan åtalas 
och fällas fastän denne bryter avtalet om ersättning. Det bygger upp trovärdigheten för lagen i 
och med att köparen inte kan komma undan med att säga att denne inte betalade för tjänsten. I 
slutänden minskar alltså risken för kryphål. Beträffande det subjektiva rekvisitet uppsåt kan 
endast slutsatsen dras att rekvisitet måste vara uppfyllt för att brott ska kunna styrkas. I mål nr 
B 887-04 undgick en man straffansvar eftersom domstolen ansåg att han inte hade haft något 
uppsåt till köp av sexuella tjänster. Mannen trodde sig vara i ett förhållande med kvinnan, 
vilket ansågs bevisat då han hade begärt tillbaka pengar och presenter. Detta mål får inte 
signalera att en köpare kan undgå straffansvar om han kräver tillbaka ersättningen, utan 
domstolen har att beakta alla omständigheter i det enskilda fallet.  
 
Det kan tänkas att lagrådet tog hänsyn till att brottets fullbordan kunde bli svår att bevisa när 
de bestämde att köp av sexuell tjänst skulle vara straffbelagt på försöksstadiet, särskilt med 
tanke på att brottet blev det första brott med en så låg straffskala som är straffbelagt på 
försöksstadiet. Försöksbestämmelsen kan därmed fungera som en preventiv åtgärd genom att 
de som köper sex kan tänkas avstå från att begå brott när risken är större för ett eventuellt åtal. 
Som nämnts ovan är en annan anledning till försöksbestämmelsen att skydda intressena 
bakom lagen och att minimera skadeverkningarna i ett tidigt skede, vilket är av stor betydelse. 
Tanken bakom är förmodligen att minska efterfrågan från köparna och inte bara antalet köp 
av sexuell tjänst. I ett långsiktigt perspektiv är detta den viktigaste åtgärden för att minska 
förekomsten av prostitution och kriminalitet runt omkring. Det bästa vore om de flesta 
köparna fälldes på försöksstadiet i och med att lagen även ska skydda den prostituerades 
intressen, vilket borde innebära att inte utsättas för fullbordat köp. Kvinnan slipper även utstå 
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den integritetskränkning det innebär att bli upptäckt av polisen i en intim situation. Detta blir 
ännu viktigare då domstolen endast anser denna integritetskränkning som ringa, enligt NJA 
2001 s.527. Nackdelen med att köparen fälls för försök till köp av sexuell tjänst är självklart 
att straffet då blir mildare och inte lika kännbart. Å andra sidan skiljer det endast 10 dagsböter 
mellan typfallen av försök till brott respektive fullbordat brott. Däremot kanske köparen rent 
mentalt inte blir lika avskräckt när denne fälls för försök, som när denne fälls för fullbordat 
brott. 
  
I rapporten från BRÅ nämns att det fanns en osäkerhet kring brottsrubriceringen då lagen var 
ny i de fall när någon frågar en person utanför prostitution om denne vill sälja sex. Åklagarna 
hade redan nämnt tidigare i rapporten att för att ett försök ska vara uppnått krävs att köparen 
och säljaren har avtalat om ersättning. Dessa fall borde därmed utan tvekan inte kunna 
rubriceras som försök till köp av sexuell tjänst. Vidare finns det en viktig poäng med att en 
person frivilligt kan avbryta ett utförande och då undgå ansvar. En person kanske tidigare 
under dagen har bestämt sig för att köpa sex, men väl på plats inser konsekvensen av ett 
eventuellt handlande och då avstår. Detta konstaterande hos en presumtiv köpare är av stor 
betydelse för att på sikt kunna minska efterfrågan och därmed bör inte denna person straffas. I 
mål nr B 22216-06 hävdade mannan att han avvek frivilligt från lägenheten när han förstod att 
det bedrevs prostitutionsverksamhet. Trots det dömdes han för försök till brott eftersom 
åklagaren kunde bevisa att mannen måste ha vetat om verksamheten i förväg, och uppehållit 
sig tillräckligt lång tid i lägenheten för att fara för brottets fullbordan förelegat. Mannens 
yrkande skulle ha kunnat bli en enkel utväg, men eftersom domstolen tog hänsyn till övriga 
omständigheter kunde brottet bevisas. I RH 2002:16 fanns det ingenting som tydde på att 
mannen var på väg att frivilligt avbryta handlingen och det fanns en överenskommelse om 
ersättning så därmed var det klarlagt att kriterierna för försök till brott var uppfyllda. Fallet 
visar också att domstolen lade stor vikt vid gärningsmannens uppsåt.  
 

6.3 Den straffrättsliga bedömningen 
 
Om de straffrättsliga reglerna appliceras på köp av sexuell tjänst går det att se att HD inte 
använt sig av de möjligheter som finns för att skärpa ett straff. Den har snarare, likt fallet i de 
flesta andra brott, skapat en praxis i straffskalans nedre del. NJA 2001 s.527 är det enda fallet 
angående köp av sexuell tjänst som tagits upp av HD. Av denna anledning är fallet av största 
vikt för andra domstolar vad gäller den straffrättsliga bedömningen vid köp av sexuell tjänst. 
Att ta hänsyn till allmänprevention är en av de möjligheter som finns för att skärpa straffet för 
köp av sexuell tjänst. Visserligen finns det inga exempel i förarbetena på när detta skulle 
kunna vara aktuellt, men det öppnar i alla fall upp för möjligheten att domstolen kan använda 
sig av allmänprevention för att skapa en slagkraftig sexköpslagstiftning. Ovan nämnda fall är 
ett tydligt exempel på att domstolen undvikit att beakta detta. I fallet ansåg domstolen att 
sexköpslagen redan i sig är preventiv. Men för att en lag ska fungera förebyggande krävs att 
straffet är kännbart för gärningsmannen. Idag ger typfallet av sexköp 50 dagsböter för 
fullbordat brott och 40 dagsböter för försök till brott. Är denna påföljd verkligen förenlig med 
lagens skyddsintressen? Att köp av en kvinnas kropp ger ett straff som är jämförligt med 
snatteri kan knappast överensstämma med dessa intressen. Lagstiftaren nämner i förarbetena 
att köp av sexuell tjänst inte ska ha lika högt straffvärde som köp av sexuell handling av barn, 
eftersom barn är utsatta och lättare att påverka. Dock borde de fall då en kvinna i skyddslös 
ställning utnyttjas kunna bedömas på liknande grund. En annan möjlighet domstolen har för 
att skärpa ett straff är att beakta eventuella försvårande omständigheter enligt BrB 29:2. Det 
borde beaktas att en kvinna är människohandlad, dvs. att hon ofrivilligt förts till ett annat land 
för att hennes kropp ska säljas. Det är en försvårande omständighet att utnyttja någon som är 
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skyddslös, en situation många människohandlade kvinnor kan tänkas befinna sig i. I 
förarbetena till BrB 29 kap. uttalade departementschefen att kapitlet i framtiden kan komma 
att ändra den straffmätningspraxis som vuxit fram genom att beakta försvårande 
omständigheter. Den övre delen av straffskalan är därmed aktuell även för straff av 
normalgraden med försvårande omständigheter och inte bara i exceptionella fall. I NJA 2001 
s.527 slår domstolen fast att försvårande omständigheter ska ge ett strängare straff, vilket än 
en gång tyder på att domstolen har möjlighet att utdöma ett högre straff för köp av sexuell 
tjänst än vad som är praxis.  
 
Det positiva med att praxis fastslår den dagsbot som ska utdömas då en man vid enstaka 
tillfällen köper en sexuell tjänst är givetvis att den är förenlig med den proportionalitet och 
ekvivalens som ligger bakom straffmätningsreglerna i BrB 29 kap. Detta motverkar att 
domstolen dömer olika för en gärning som är att klassa som likvärdig. I NJA 2001 s.527 
beaktades den kränkning gärningen inneburit för den prostituerade, men eftersom 
kränkningen ansåg som ringa i och med att förbudet trots allt införts, kommer troligtvis inte 
domstolen att beakta BrB 29:1 i framtida fall. Därmed kan nyssnämnda lagrum inte komma 
att påverka gärningens straffvärde. Vidare uttryckte domstolen även att bedömandet av 
straffvärdet inte ska grunda sig på den prostituerades sociala situation, eftersom köp av 
sexuell tjänst är ett brott mot allmän ordning, samt innebär en svårighet att utreda huruvida 
köparen haft insikt i den prostituerades situation. Med dessa ord fastslår domstolen indirekt att 
det inte spelar någon roll för straffvärdesbedömningen om den prostituerade är fast i ett tungt 
drogmissbruk eller om kvinnan uppenbarligen är tvingad att prostituera sig. Återigen är det 
tydligt att tillämpningen av lagen främst inte är ett skydd för kvinnan i prostitution. Redan i 
1977 års prostitutionsutredning föreslogs ett straff endast för den som köpt sexuella tjänster av 
en prostituerad, som han visste eller borde ha vetat var narkotikapåverkad. Fastän förslaget 
inte gick igenom så diskuterades i alla fall den prostituerades sociala situation. Borde inte 
lagstiftaren under de dryga 30 år som förlöpt sedan dess tagit hänsyn till den prostituerades 
sociala situation? I förarbetena till sexköpslagen diskuteras visserligen att kvinnan ofta har 
svåra levnadsförhållanden, men lagstiftaren valde att det inte skulle påverka 
straffvärdesbedömningen. Personerna som agerar bakom kvinnan i prostitution och 
ekonomiskt utnyttjar att hon säljer sin kropp döms enligt svensk lag för koppleri eller 
människohandel. Lagen gör alltså en straffrättslig skillnad på dessa personers gärningar 
beroende på om den prostituerade blivit människohandlad eller inte. Hur kommer det sig då 
att en liknande skillnad inte görs beträffande köparen? Borde inte köp av en kvinna som 
tvingats in i prostitution (se 4.4) ge ett högre straffvärde, eller åtminstone ses som en 
försvårande omständighet? 
 
Enligt statistiken från BRÅ framgår att ett stort antal uppklarade sexköpsbrott leder till 
strafföreläggande. Ur en ekonomisk synvinkel är det positivt att domstolen avlastas från 
enklare brott som kan uppklaras utan dess medverkan. Frågan är dock om strafföreläggande är 
ett effektivt medel för att avskräcka en köpare från att köpa sex. Genom strafföreläggande 
undgår sexköparen den negativa publicitet det i vissa fall innebär att uppträda i domstol. Han 
behöver istället endast betala det bötesstraff som fastställts, likt en räkning. En följdfråga är 
om strafföreläggande, i fall som rör sexköp då kvinnan är människohandlad, är förenligt med 
de åtaganden Sverige har i och med ratificerandet av FN:s Palermoprotokoll. Enligt 
protokollet ska Sverige vidta de lagstiftningsåtgärder som krävs för att straffbelägga 
människohandel. Frågan är huruvida strafföreläggande är en effektiv åtgärd som i ljuset av 
protokollets syfte varit önskvärd för att minska handeln med kvinnor. Det är omöjligt att 
besvara frågan utifrån underlaget i denna framställning, men den kan vara värd att undersöka 
närmare. 
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6.4 Effektivitet i tillämpningen 
 
Kapitlet om bevissvårigheter bygger till stor del på information från rapporten av BRÅ, en 
rapport som endast tar hänsyn till effekterna av sexköpslagens första år. Det som talar för att 
bevissvårigheterna som diskuteras kvarstår än idag är att polisrapporterna tar upp i stort sett 
likartade problem. Den största svårigheten är att bevisa om överenskommelse om ersättning 
har legat till grund för den sexuella tjänsten. Polisens och åklagarnas arbete underlättas inte av 
att kvinnan i prostitution kan hävda att hon känner mannen sedan tidigare, eftersom hon ser 
nackdelar med att köparen blir tagen av polisen. Om hon däremot ställer upp som vittne finns 
som nämnts ändå hinder i form av JO:s uttalande om vanärande handling. Att sänka 
beviskravet är dock ingen bra lösning, då det kan leda till minskad rättssäkerhet och 
förutsägbarhet. För att få bukt med problemet måste istället polisen få större resurser till 
spaningsarbetet eftersom det ofta krävs att en polis blir vittne till händelsen för att få köparen 
fälld. Eftersom förbudet mot sexköp är ett spaningsbrott blir dock följden i flertalet fall att 
polisen inte utför sitt jobb på ett korrekt sätt om de avvaktar för att sedan gripa paret in 
flagranti. Vilka konsekvenser detta kan få för bekämpningen av könshandeln ses tydligt hos 
polisen i Västra Götaland som har valt att inte lagföra köpare med hjälp av spaning (se 5.1). 
Den ”Moment 22”-situation som uppstått gynnar varken kvinnorna i prostitution eller 
samhällets intresse av att bekämpa könshandeln. Hur problemet kan lösas går inte svara på, 
men det är uppenbart att en lösning måste komma till stånd för att lagstiftningen ska vara 
effektiv.  
 
Domskälen i mål nr B 19087-05 visar att det är mycket svårt att få en sexköpare fälld trots att 
det finns trovärdiga vittnen till händelsen. Visserligen såg inte poliserna den sexuella 
förbindelsen och det var inte utom allt rimligt tvivel att mannen ifråga köpt sex, så det är 
självklart möjligt att han befann sig i lägenheten utan att köpa sex, vilket domen också 
klargör. Men faktum kvarstår att polisen i många fall är oförmögen att bekämpa den 
prostitution som pågår inomhus. Samma tendenser ses för den prostitution som förmedlas via 
Internet och allt tyder på att denna kommunikationsväg kommer att expandera och förenkla 
för den kriminalitet som finns kring den prostituerade.  
 
Om experternas syn på en lags effektivitet tillämpas på sexköpslagen krävs att förekomsten av 
sexköp minskar samt att de som köper sex måste kunna upptäckas och lagföras. Enligt 
rapporter från både Socialstyrelsen och BRÅ har kriminaliseringen varit effektiv mot 
gatuprostitutionen. Det är givetvis enklare att visa på att gatuprostitutionen minskat, eftersom 
den är mer synlig än prostitutionen inomhus. I och med att brottet är ett spaningsbrott består 
troligtvis de flesta lagförda brott av fall där gärningsmannen köpt sex av en gatuprostituerad. 
Frågan är dock om dessa krav på effektivitet är uppfyllda vad gäller inomhusprostitutionen, 
men så är troligtvis inte fallet med tanke på polisens uttalande (se 5.1). Sammanfattningsvis 
skulle enligt experterna kriminaliseringen av sexköp endast vara godtagbar på 
gatuprostitutionen, men inte på den prostitution som sker inomhus. Om argumentet tas ett steg 
längre skulle experterna endast godta en kriminalisering av den synliga prostitutionen, något 
som påminner om den engelska lagen, även om den svenska och den engelska lagen till 
största del har olika skyddsintressen. 
 
I och med att den svenska sexköpslagen är i kraft formas sakta men säkert en moralisk 
uppfattning i samhället om att köp av sexuell tjänst är en omoralisk företeelse. Enligt 
samhällets sätt att se på effektivitet skulle kriminaliseringen av sexköp därför vara godtagbar. 
Om Jareborgs definition av symbolisk straffrätt appliceras på sexköpslagen skulle det 
innebära att lagen endast fungerar ur ett brottspreventivt syfte, men inte i praktiken vad gäller 
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att vidta åtgärder mot brottsligheten. Denna syn på sexköpslagen är ytterst kontroversiell men 
inte ovanlig. Lernestedt och Hamdorf delar detta synsätt med Asp och Ulväng. Att sända ut ett 
moraliskt meddelande till samhället i form av en kriminalisering kan under en längre tid skapa 
en samhällelig moral, men frågan är om det sker effektivt och i den takt som lagstiftaren 
tänkt. Asp och Ulväng ställer sig frågande om huruvida köp av sexuell tjänst bör vara 
kriminaliserad överhuvudtaget då brottet har en så låg straffskala. En satsning på sociala 
insatser bör istället ses som ett alternativ (se 5.2). Men utan en kriminalisering skulle 
troligtvis köparna fortsätta köpa sex även då utbildning och annan information förmedlade att 
det inte var godtagbart. En samhällelig moral, att köp av sexuell tjänst är något omoraliskt, 
skulle förmodligen ta form betydligt saktare än om handlingen varit kriminaliserad. En 
satsning på sociala insatser skulle istället behöva ses som ett bra komplement till 
kriminaliseringen, särskilt för den prostituerade som skulle få veta vilken hjälp som ges om 
hon valde att komma ur prostitutionen. För att uppnå en effektiv kriminalisering och för att 
avskaffa prostitutionen som en samhällelig företeelse måste både våra folkvalda och de 
sociala myndigheterna i samhället samarbeta. 
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7 Slutsats 
 
Det främsta skyddsintresset bakom sexköpslagen är det samhälleliga intresset av att bekämpa 
prostitution som företeelse. Lagstiftaren har inte fört något utförligare resonemang om varför 
ett sådant intresse finns men mycket tyder på att lagen ska minska kriminaliteten runt den 
prostituerade och hjälpa henne ur sin situation, samt verka för jämställdheten och minska 
störningar för allmänheten. För att en sexköpare ska dömas för brottet har åklagaren att bevisa 
att en tillfällig sexuell förbindelse ägt rum i utbyte mot ersättning. Lagen skiljer inte på de 
situationer då tredje man betalar för tjänsten. För försök till brott krävs främst att avtal om 
ersättning ägt rum samt att det förelegat fara för brottets fullbordan. Uppsåt krävs avseende 
samtliga gärningsomständigheter. Enligt den straffmätningspraxis som vuxit fram för enstaka 
köp av sexuell tjänst döms gärningsmannen till 50 dagsböter. Enligt praxis påverkas inte 
gärningens straffvärde av den skada eller kränkning den prostituerade utsätts för, eftersom 
kränkningen får anses ringa då förbudet trots allt införts. Vidare har domstolen varken tagit 
hänsyn till försvårande omständigheter grundade på kvinnans sociala situation, eller till 
allmänpreventiva överväganden vid straffvärdesbedömningen. Det svåraste åklagaren har att 
bevisa är om ett avtal om ersättning har ingåtts mellan köparen och säljaren. För att minska 
förekomsten av prostitution och sexköp måste polisen få större resurser till spaningsarbete, 
eftersom det ofta krävs att en polisman blir vittne till händelsen. Detta medför att det är 
särskilt svårt att bekämpa den prostitution som pågår inomhus. Det råder delade meningar om 
lagens effektivitet. Vissa hävdar att den haft genomslag på gatuprostitutionen medan andra 
anser att den endast är en symbolisk lag från politikernas håll. 
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8 Egna kommentarer 
 
I april 2008 beslutade regeringen att förbudet mot köp av sexuell tjänst ska genomgå en 
utvärdering, där särskilt lagens tillämpning och effektivitet ska granskas. Vi finner det positivt 
att regeringen nu har lyssnat på den kritik som riktats mot lagen. Vi anser att utvärderingen 
tyder på att lagen inte har fått den genomslagskraft som var tanken från början. 
Förhoppningsvis kommer utvärderingen att leda till att de folkvalda får större insikt i den 
prostituerades sociala situation och att domstolen i framtiden blir tvungen att beakta dessa 
omständigheter. I dagarna kom BRÅ ut med en ny rapport om den sexuella människohandeln 
i Sverige. Den pekar än en gång på att problemet är svårlöst och att aktörerna runt omkring 
den prostituerade, såsom hotellpersonal och taxichaufförer, måste samarbeta med 
rättsväsendet för att effektivt kunna bekämpa handeln med kvinnor. Vi har dock förstått att 
det finns en stor efterfrågan på kvinnor i prostitution, och så länge det finns en efterfrågan 
kommer det alltid att finnas kriminella nätverk som är villiga att tillhandahålla sådana tjänster. 
Det ser ännu dystrare ut när attityden i vårt samhälle tycks vara att allt går att köpa för pengar, 
men det är nu upp till regeringen och den utvalda utredaren att en gång för alla slå fast att det 
inte finns något acceptabelt pris för en kvinnas kropp. 
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