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Summary 

Sweden became the first country in the world to implement a legislation that 

made it illegal to buy, but not to sell, sexual services. The same year, 1999, 

Denmark decided to go the opposite direction and removed the legislation 

that had criminalized prostitution. This essay aims to compare and evaluate 

the law in Denmark and Sweden concerning prostitution and raise criticisms 

relating primarily to the Swedish legislation. 

 

Prostitution is a dynamic phenomenon and the perception of prostitution 

alters along with the change of society. There are few legal areas that have 

had so many different types of legislation. Lawmakers around the world 

have fluctuated between allowing prostitution with restrictions, prohibit the 

phenomenon entirely, and criminalize activities that promote or exploit 

prostitution. Explanatory models for why prostitution occurs vary. 

 

The Swedish prohibition was presented during fierce debate and it was 

criticized for not reaching the standards of rational criminal law. The Act 

underwent an evaluation in 2010 and the investigation concluded that the 

legislation succeeded in restraining prostitution and has contributed to a 

change in attitudes. 

 

In 2012, the Danish sexual offence provisions underwent a review. The 

revision chose not to propose a prohibition of the purchase of sexual 

services. The report has been criticised for being bias and merely 

highlighting the drawbacks of criminalization. 

 

Regardless if the legislator chooses to prohibit or allow the purchase of 

sexual services, there will be a need of a nuanced debate. Unfortunately, 

according to my point of view, both Sweden and Denmark lacked a nuanced 

legal discussion. 
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Sammanfattning 

Sverige var först i världen med att kriminalisera köpare men inte säljare av 

sexuella tjänster 1999. På andra sidan sundet pågick samtidigt en debatt som 

i mångt och mycket påminde om den svenska. Utfallet blev dock det 

motsatta och samma år tog Danmark bort de sista resterna av den 

lagstiftning som kriminaliserat prostitution. Uppsatsen syftar till att jämföra 

och utvärdera gällande rätt i Danmark och Sverige avseende prostitution 

samt att lyfta kritik som har framförts främst avseende den svenska 

lagstiftningen. 

 

Prostitution är ett dynamiskt fenomen och synen på fenomenet förändras i 

takt med samhällsutvecklingen. Det gäller även i juridikens värld och det 

finns få områden som varit föremål för så många olika varianter av 

lagstiftning. Lagstiftare världen över har pendlat mellan att tillåta 

prostitution med restriktioner, att förbjuda företeelsen helt, eller att 

kriminalisera verksamhet som främjar eller utnyttjar prostitution. 

Förklaringsmodeller till varför prostitution förekommer varierar.  

 

Den svenska lagstiftningen tillkom under häftig debatt och kritiserades för 

att inte nå upp till de krav som ska ställas på en rationell straffrättslig 

kriminalisering. Lagen genomgick en utvärdering 2010 och utredningen 

konstaterade att lagstiftningen har lyckats stävja prostitutionen och att den 

har bidragit till en reell attitydförändring. 2012 gjordes en översyn av de 

danska sexualbrottsbestämmelserna. Utredningen valde att inte föreslå en 

kriminalisering av köp av sexuell tjänst. Kritik har riktats mot betänkandet 

för att vara partisk och enbart lyfta nackdelarna med en kriminalisering. 

 

Oavsett vilket resultat man når - ett förbud mot köp av sexuell tjänst eller 

inte – så krävs det en nyanserad rättspolitisk debatt på vägen dit, något jag 

anser har saknats i både Sverige och Danmark. 
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Förord 

Uppsatsen avslutar min grundutbildning på juristprogrammet i Lund. Tre 

fantastiska, roliga och omtumlande år är därmed förbi. Jag hade turen att få 

gå med en fantastisk klass som jag verkligen kommer sakna, även jag 

hoppas att vi kommer ses i kafeterian framöver. Ett särskilt tack till mamma 

som hållit mig glad och mätt under hela den intensiva skrivperioden i 

mellandagarna.  

 

    Ellen Forsblad 

    Lund, januari 2014 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige kriminaliserade som första land i världen köp, men inte försäljning, 

av sexuella tjänster i Sverige 1999.  

Samma år valde Danmark att gå i motsatt riktning och avkriminaliserade 

prostitution helt. Länderna är lika i många avseenden. Kultur, 

samhällsstruktur och ekonomi är nära angränsande vilket gör jämförelsen så 

intressant.  

Prostitutionsdebatten är ständigt aktuell. Sverige och Danmark har intagit 

diametralt olika inställningar till problematiken. En kort tågresa bort går det 

att köpa sex till morgonkaffet och man kan fråga sig hur två länder med så 

täta band och kulturella likheter kan skilja sig så mycket i synen på köp av 

sexuella tjänster.  

Synen på prostitution som ett samhällsproblem som ska bekämpas är 

förhållandevis likartad både i Sverige och Danmark. Debatten präglas 

istället av vilka medel som bör användas för att stävja problemet och om en 

straffrättslig lagstiftning är den rätta vägen att gå.  Debatten är ofta hetsig 

och det är svårt att inte bli fångad av ämnet. 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Målet med uppsatsen är att göra en rättsutredande och jämförande 

framställning av dansk respektive svensk lagstiftning avseende prostitution.  

Uppsatsen syftar med andra ord till att utvärdera det synsätt på prostitution 

som återspeglas i svensk och dansk lagstiftning. Målet är att sätta svensk 

lagstiftning i ett nytt ljus. Fokus ligger på svensk lagstiftning och det är 

därför naturligt att den får ta större utrymme i uppsatsen.   
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De frågeställningar som kommer att behandlas är: 

- Hur behandlas prostitution i en juridisk kontext? 

- Hur har den rättspolitiska debatten sett ut i Sverige respektive 

Danmark? Vilket ändamål har lagstiftningen i de båda länderna? 

- Vilka överväganden har dominerat svensk respektive dansk 

lagstiftning? 

- Motiverar en effektiv lagstiftning avvikelser från klassiska 

kriminaliseringsprinciper? 

 

På grund av utrymmesskäl ligger fokus på sexköpslagstiftningen.  

Koppleribrottet behandlas därför enbart i begränsad omfattning och då för 

att påvisa de likheter som finns mellan svensk och dansk lagstiftning. 

Människohandel, köp av sexuell tjänst av barn samt sociallagstiftning som 

också är av intresse i sammanhanget kan av utrymmesskäl inte behandlas.  

 

Varken i svensk eller dansk lagstiftning görs någon skillnad mellan 

heterosexuell och homosexuell prostitution. Uppsatsen kommer dock att 

fokusera på den mest förekommande och den i litteraturen mest omnämnda 

prostitutionsformen: heterosexuell prostitution där kvinna säljer sexuell 

tjänst till man. Mycket av kunskapen och insatserna är formade av denna 

”traditionella” syn på prostitution. Stora delar av resonemangen kan dock 

föras i förhållande till andra prostitutionsformer.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar: Svensk lagstiftning, dansk lagstiftning och 

principer för straffrättslig kriminalisering i svensk rätt.  

 

Inledningsvis kommer en redogörelse för prostitutionen som företeelse att 

presenteras samt olika perspektiv som kan intas i förhållande till fenomenet. 

Därefter behandlas svensk lagstiftning och grundläggande 

kriminaliseringsprinciper samt kritik som framförts gällande lagstiftningen. 
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I detta sammanhang kommer fokus att ligga på svensk lagstiftning och 

svenska principer eftersom Danmark inte valt att kriminalisera köp av 

sexuell tjänst. Sedan kommer dansk lagstiftning att diskuteras med 

utgångspunkt i lagförarbeten. 

I analysen kommer avslutningsvis frågeställningarna att bearbetas och 

diskuteras.  

1.4 Teori och metod 

Föreliggande uppsats kommer att behandla prostitution ur ett komparativt 

perspektiv och svensk lagstiftning utifrån kriminaliseringsprinciper.  

 

Vid komparativ metod är det jämförelsen av de båda rättsordningarna som 

står i centrum. Svensk och dansk rättsordning är väldigt nära besläktade och 

det är därför intressant att förklara skillnaderna.1 Jämförelsen utgår från en 

presentation av gällande rätt i båda länder. Det finns mycket tillgänglig 

kunskap om prostitutionen i Danmark vilket underlättar en jämförelse. För 

att utreda gällande rätt används en traditionell rättsdogmatisk metod. 

Uppsatsens deskriptiva del bygger därför till största del på lagförarbeten, 

lagtext och doktrin.  

 

Osäkerhetsfaktorer som rör juridiska gränsdragningar och definitioner 

minskar när jämförelsen sker med Danmark jämfört om komparationen skett 

med utomnordiska länder.2 Vid studier av utländsk rätt är det viktigt att 

uppmärksamma de översättningsproblem som kan uppkomma. För att 

undvika detta har dansk ordlexikon använts där rättsbegreppen förklaras på 

danska.  

                                                
1 Bogdan s. 65. 
2 SOU 2010:49 s. 132. 2 SOU 2010:49 s. 132. 
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1.5 Material och forskningsläge 

Prostitution kan studeras ur många samhällsvetenskapliga perspektiv. Den 

juridiska och kriminologiska forskningslitteraturen behandlar främst de 

prostituerades rättsskydd, olika kontrollsystem och konsekvenserna av 

myndigheternas åtgärder. För uppsatsens syfte är det också relevant att se 

till sociologiska studier om prostitution. Dessa studier behandlar de sociala, 

ekonomiska och psykologiska orsakerna bakom prostitution.3   

 

En utvärdering av den svenska sexköpslagen presenterades 2010 och den 

danska lagstiftningen granskades så sent som 2012.  

 

Det finns en närmast ofattbar mängd artiklar, rapporter och uppsatser med 

fakta om prostitution (och människohandel).4 Materialet är därför ett urval 

av en mångfacetterad debatt som pågår i båda länder. Avsikten är att 

argumentationen ställs på sin spets och att ländernas olikheter 

utkristalliseras.  

 

                                                
3 Järvinen, Margaretha s. 10. 
4 SOU 2010:49 s. 60.  



 9 

2 Prostitution och perspektiv 

Prostitution är ett fenomen som har funnits i alla tider, i alla samhällen. 

Synen på prostitution är dock föränderlig och modifieras i takt med 

samhällsutvecklingen.5 Prostitution definieras emellertid återkommande 

som ett socialt problem. Åtgärder mot prostitution är huvudsakligen inriktat 

mot sociala insatser både i Sverige och Danmark. Den största skillnaden 

mellan länderna i detta avseende är att Sverige är inriktat på att få 

prostituerade att lämna verksamheten medan Danmark inriktat sitt arbete på 

skadereducerande åtgärder.6 

 

Nedan redogörs för tre viktiga förklaringsmodeller för prostitution och 

prostitutionskontroll kategoriserade av Margaretha Järvinen. Modellerna 

finns representerade i den sociologiska och kriminologiska forskningen om 

heterosexuell prostitution i Norden. En presentation kommer ske av det 

funktionalistiska perspektivet, det feministiska perspektivet och det sociala 

interaktions- och kontrollperspektivet. De två senare modellerna kan ses 

som en reaktion på det funktionalistiska perspektivet. Modellerna har haft 

stor genomslagskraft i den nordiska begreppsdiskussionen.7 Kritik som 

riktats mot Järvinen handlar främst om att prostitution är mer dynamiskt än 

vad som framgår av modellerna.8 Olika modeller har dominerat olika 

tidsperioder, och modellerna kan överlappa varandra. 

 

I uppsatsen kommer begreppet ”prostitution” att avse en transaktion mellan 

minst två parter där sexuella handlingar köps respektive säljs.9 Definitionen, 

som används av både Järvinen och 1993 års prostitutionsutredning, kan 

                                                
5 SOU 1995:15 s. 9.  
6 SOU 2010:49 s. 140. 
7 Petterson, Tiby s. 214. 
8 Petterson, Tiby s. 215. 
9 Järvinen s. 11. 
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kritiseras då det ger bilden av en affärstransaktion mellan jämställda parter 

vilket ytterst sällan är fallet.10  

2.1 Funktionalistiskt perspektiv 

Enligt det funktionalistiska perspektivet är prostitution något oundvikligt. 

Eftersom prostitution är förekommande i alla kända samhällen ses det som 

något normalt och universellt. Prostitution existerar enligt denna teori 

eftersom den manliga sexualdriften inte kan tillfredsställas inom icke-

kommersiella relationer så som äktenskapet. Det funktionalistiska 

perspektivet företräddes tidigt av sociologen Kingsley Davis.  

Prostitution ses av Davis som ett nödvändigt komplement till äktenskapet 

eftersom de sexuella handlingsmönstren annars begränsas kvalitativt och 

kvantitativt av familjelivet. Män har ett naturligt behov av sexuell variation 

och ett sexualliv befriat från omsorg. Alternativet, ett samhälle utan 

prostitution, skulle vara total sexuell frihet men det är i sin tur oförenligt 

med ett starkt familjeideal. I samhällen där familjen har en stark ställning 

måste således prostitution accepteras.  

 

Enligt detta synsätt kan prostitution inte utrotas då det är ett normalt och 

nödvändigt samhällsfenomen, naturgivet och tidlöst. Bekämpning av 

prostitution kan tvärtom få negativa konsekvenser då ökad sexuell 

frustration skulle leda till sexuella övergrepp och våldtäkter. Prostitutionen 

fungerar enligt funktionalistiska företrädare som en säkerhetsventil som 

förhindrar att sexuell isolering leder till övergrepp. Kontrollåtgärder bör 

riktas mot sociala störningar i anslutning till prostitution, exempelvis 

könssjukdomar, narkotika och kriminalitet. Åtgärder ska inte riktas mot 

prostitutionen som sådan. Så länge den sociala ordningen inte störs, så hör 

prostitutionen till privatlivet.11 

 

                                                
10 SOU 2010:49 s. 61.  
11 Järvinen s. 14. 
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2.2 Feministiskt perspektiv 

Det finns många olika förgreningar inom feminism. Det finns dock vissa 

hållpunkter som förenar de olika varianterna. Det feministiska perspektivet 

har utgångspunkt i det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor. 

Prostitution ses som ett uttryck för en skev fördelning av sociala, 

ekonomiska och politiska samhällsresurser mellan könen. Att män kräver 

sexuell tillfredställelse, oavsett om det sker på kvinnors bekostnad, omfattas 

också av denna obalans mellan könen.12 Det finns splittrade åsikter bland 

feministiska debattörer, både för och emot prostitution. Förespråkare för 

prostitution menar att kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp och att 

prostitution är ett fritt val. Motståndarna menar att det fria valet inte 

existerar eftersom kvinnan generellt är underordnad mannen och att 

prostitution återspeglar könsmaktsordningen.13  

 

Det feministiska synsättet ser prostitution som ett föränderligt fenomen 

vilket ändras i takt med att maktstrukturerna i samhället gör det. Prostitution 

speglar en patriarkal sexualsyn där män definieras som sexuella och kvinnor 

som asexuella. Ytterligare en viktig utgångspunkt för feministisk 

prostitutionssyn är att prostitution återger bilden av kvinnokroppen som 

handelsvara. Genom att göra kvinnokroppen till ett utbytbart objekt som kan 

köpas för pengar så objektifieras kvinnan och avpersonifierar den 

sexsäljande vilket legitimerar prostitutionen. 

 

Åtgärder mot prostitution ses som en generell kontroll av kvinnlig sexualitet 

genom vilken sociala normer fastslås. Vidare ses prostitutionskontrollen 

som en typ av bestraffning när kontrollen riktar in sig på de prostituerade 

och inte på kunderna, eftersom en sådan kontroll beskriver den prostituerade 

som avvikande.14  

 

                                                
12 Järvinen s. 20-22. 
13 Svanström s. 295 
14 Järvinen s. 20-22. 
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2.3 Socialt interaktionsperspektiv 

Det tredje perspektivet som ska belysas är det sociala interaktions- och 

kontrollperspektivet. Genom denna aspekt betonas prostitutionsbegreppets 

relativitet då det anses vara en social konstruktion som förändras beroende 

på samhällskontext och tidsperiod. Definitionen är beroende av rådande 

normer för kvinno- och mansrollen. Gränsen för vad som räknas som 

normalt och onormalt är svävande, men avgränsningen sker i den sociala 

interaktionsprocessen. Perspektivet betonar den sociala kontrollens 

betydelse för prostitution och hur relationen mellan prostituerad och 

myndigheter samt kopplare ser ut. 

 

Eftersom prostitution ses som en social konstruktion används ett antal 

kriterier för att avgränsa fenomenet från andra sexuella förbindelser. Vad 

som är normalt och vad som anses vara ett avvikande beteende är beroende 

av vilka kriterier som används vid begreppsdefinitionen. Kommersialitet 

nämns som det viktigaste kriteriet och prostitution anses uppstå först när 

könsumgänge är knutet till ersättning i en eller annan form. Det andra 

kriteriet är promiskuitet, i den meningen att säljaren har mer än en kund. Det 

tredje kriteriet är icke-selektivitet: den prostituerade antas inte välja kunder 

som köper sex av henne. Det fjärde kriteriet är att den sexuella relationen 

ska vara kortvarig/tillfällig och inte utgöra del av en långvarig social 

förbindelse. Det femte och sista kriteriet består i att de prostituerade ska 

vara emotionellt likgiltiga inför sina kunder och kunderna inför de 

prostituerade.  

 

Dessa fem kriterier kan dock inte användas för att göra en definitiv 

avgränsning mellan prostitution och icke-prostitution. Det ekonomiska 

kriteriet är förvisso hållbart i en social interaktionsanalys, men det skapar en 

allt för vag definition. Ju högre grad av kommersialitet, d.v.s. ersättning och 

ett högt antal relationer, desto större sannolikhet är det att kvinnan definieras 

som prostituerad. Övriga kriterier har dock en viktig funktion för förståelsen 
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av prostitution och har präglat både forskning och kontrollåtgärder.15 Sett ur 

detta perspektiv är prostitution ett relativt begrepp som skapas genom en 

social definitionsprocess. Prostitutionskontrollen tvingar fram en 

gränsdragning mellan prostitution och icke-prostitution, en distinktion 

mellan normala kvinnor och onormala, det vill säga de som prostituerar 

sig.16  

 

 

 

                                                
15 Järvinen s. 23-27.  
16 Järvinen s. 246.  
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3 Perspektiv på kriminalisering 

Genom historien har skiftande förhållningssätt intagits gentemot prostitution 

och kriminalisering, både i Sverige och i Danmark. Debatten har främst 

kretsat kring reglering, legalisering eller kriminalisering av prostitution. 

Sedan sexköpslagstiftningens införande 1999 har allt större fokus riktats 

mot för- och nackdelar med en lagstiftning och mindre uppmärksamhet har 

riktats mot prostitution som en önskvärd/icke önskvärd samhällsföreteelse.17  

 

Det finns huvudsakligen tre inriktningar som lagstiftare runt om i världen 

intar i förhållande till prostitution. Att reglera prostitutionen, att 

kriminalisera den verksamhet som drar nytta av prostitution eller att helt 

kriminalisera prostitution. 

3.1 Abolitionism 

Hithörande system kriminaliserar all verksamhet som främjar prostitution 

men inte prostitutionen som sådan. Koppleri kan nämnas som exempel på 

främjande verksamhet. Målet är att avskaffa prostitutionen helt. Argument 

för en abolitionistisk hållning är att den prostituerade kvinnan ses som ett 

offer som inte ska kriminaliseras och rädsla för att verksamheten ska 

bedrivas i det fördolda om prostitution förbjuds. Abolitionistiska system är 

vanliga i Västeuropa och Sverige räknas hit trots att köparen är 

kriminaliserad.18 

3.2 Prohibitionism 

De prohibitionistiska systemen kriminaliserar all form av prostitution. Både 

köp och försäljning av sexuella tjänster omfattas. De prostituerade 

kvinnorna ses som omoraliska när de lockar män till straffbart 

                                                
17 Svanström s. 294. 
18 Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s. 27. 
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könsumgänge. Straffen varierar från böter till dödsstraff. Iran och 

Afghanistan kan nämnas som exempel på länder vilka antagit en mycket 

hård lagstiftning.19 

3.3 Reglering 

Reglering tillåter prostitution men med restriktioner. Det kan innebära att 

prostitution tillåts på vissa platser och klockslag. Andra förbehåll kan vara 

att låta registrera och genomföra hälsokontroller bland de prostituerade. Det 

är straffbart att inte följa föreskrifterna. Bland annat Nederländernas och 

Tysklands lagstiftningar kan klassificeras som reglerande.20 Europa präglas 

på många håll av en liberal syn på prostitution där både köp och försäljning 

av sex är lagligt, och i dessa system används istället restriktioner av olika 

slag. I reglerande länder dominerar ofta uppfattningen att prostitutionen är 

något ofrånkomligt.21 

                                                
19 Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer, s. 27. 
20 Sexkjøp i Sverige og Nederland, reguleringer og erfaringer s. 27 
21 SOU 2010:49 s. 136. 
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4 Sverige 

Dagens lagstiftning har sin bakgrund i två stora prostitutionsutredningar 

samt förarbeten från lagens tillkomst. För att få en tydlig bild av gällande 

rätt kommer dessa att presenteras översiktligt. 2010 presenterades en 

utredning som utvärderade lagens effektivitet och tillämplighet under de tio 

första åren den varit i kraft.  

 

Regeringen presenterade en handlingsplan mot prostitution och 

människohandel 2008. Där beskrivs prostitution som ett allvarligt hinder för 

social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. De utsatta förhindras 

åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Prostitution upprätthålls genom 

efterfrågan och den kommer i huvudsak från män. Bekämpning bör ske ur 

ett socialt-, rättsligt- och jämställdhetsperspektiv.22  

4.1 Prostitutionen i Sverige, bakgrund och 
åtgärder (SOU 1981:71) 

Prostitution som samhällsproblem uppmärksammades i större utsträckning 

först på 1970-talet och 1977 tillkallades den första prostitutionsutredningen.  

Utredningen utmynnade i ett betänkande: Prostitutionen i Sverige, bakgrund 

och åtgärder (SOU 1981:71). Utredningen menade att prostitution var 

oförenligt med jämställdhet och individuell frihet och med den 

utgångspunkten utvärderades för- och nackdelar med en kriminalisering.  

 

Det framhölls att en kriminalisering skulle klargöra inställningen till 

prostitution som något förkastligt. Kriminaliseringen skulle fungera 

avskräckande då risken för upptäckt bland familj och arbetskamrater skulle 

öka. Straffet i det enskilda fallet i kombination med det generella 

                                                
22 Skr. 2007/08:167 s. 3.  
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fördömandet av prostitution skulle skapa en verkningsfull åtgärd enligt 

företrädare för en lagstiftning. 

 

Utredningen konstaterade dock att skälen mot en kriminalisering var 

övervägande och att varken köp eller försäljning av sexuella tjänster 

generellt skulle kriminaliseras.  Prostitutionen befarades drivas under jord 

vilket beräknades leda till ökade risker för både de prostituerade och 

kunderna. I detta sammanhang diskuterades svårigheter med 

kriminaliseringens utformning. Gränsen mellan straffbelagd och laglig 

gärning ska vara tydlig och en kriminalisering av prostitution möter många 

definitionssvårigheter. Vidare behandlades bevisfrågan och problematiken i 

att bevisa en uppgörelse mellan två parter där ingendera har intresse av att 

avslöja brottet.23 Efterlevnad av förbudet skulle bli beroende av provokation 

av polis och antalet lagförda brott avhängigt av vilka resurser polisen har att 

tillgå. Förbud som inte kan övervakas och där överträdelse medför liten risk 

för påföljd ansågs som en fara för rättssamhället. Kriminaliseringar som inte 

beivras riskerar att urholka rättsmedvetandet. Utredningen fokuserade på 

sociala insatser och andra åtgärder för att minska prostitutionen.24 

4.2 Könshandeln (SOU 1995:15) 

Ytterligare en stor granskning skedde genom 1993 års 

prostitutionsutredning som utmynnade i betänkande: Könshandeln (SOU 

1995:15) där en kriminalisering av både köp och försäljning av sexuella 

tjänster föreslogs samt att brottet skulle rubriceras könshandel respektive 

grov könshandel. Termen könshandel, synonym med prostitution, valdes för 

att inkludera båda parters handlande.25 

 

Kriminaliseringen sågs som en nödvändig markör mot en normalisering av 

prostitutionen samt ett viktigt redskap för att motverka och minska 

könshandeln. Straffbudets effektivitet och normbildande effekt ansågs få 

                                                
23 SOU 1981:71 s. 144. 
24 SOU 1981:71 s. 144-146. 
25 SOU 1995:15 s. 209. 
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störst genomslag genom att kriminaliseringen omfattade både säljare och 

köpare. Att prostitutionen skulle drivas under jord genom en kriminalisering 

ansågs inte som ett tungt vägande argument eftersom verksamheten redan 

innan till stor del bedrivits i det fördolda. Lagstiftningen syftade till att 

skydda individ och samhälle från den påtagliga fara och skada som 

prostitution medför. Risken för att prostitutionen skulle ta sin tillflykt dit 

polis och sociala insatser inte når ansågs inte överhängande då polisen 

skulle tilldelas ökade resurser vid en kriminalisering.26 

 

Förslaget att införa ömsesidig kriminalisering möttes dock av kraftig kritik 

från så gott som samtliga remissinstanser. Bland de remissinstanser som 

avvisade även en ensidig kriminalisering av köparen fanns Domstolsverket, 

Justitiekanslern, Riksåklagaren och Socialstyrelsen. Tunga remissinstanser 

vände sig alltså emot förslaget att kriminalisera köparen. Argumentationen 

som förs i 1977 respektive 1993 års prostitutionsutredning är i princip 

identisk. Ändå kom de båda utredningarna fram till motsatt resultat. 1977 

års utredning avstyrkte medan 1993 års utredning tillstyrkte en generell 

kriminalisering. En förklaring till skillnaden är att materialet värderas olika i 

de båda utredningarna. Den senare utredningen lägger större fokus vid en 

normbildande funktion hos straffbudet som skulle tydliggöra det 

oacceptabla i könshandel.27 

4.3 Kvinnofridspropositionen (1997/98:55) 

Köp av sexuell tjänst kriminaliserades 1999 genom den s.k. sexköpslagen.28 

Sverige var först i världen med att kriminalisera köpare men inte säljare av 

sexuella tjänster.29 I avvaktan på en översyn av sexualbrotten placerades 

brottet i en särskild lag, men flyttades till brottsbalken 2005.30 

 

                                                
26 SOU 1995:15 s. 224-228. 
27 Lernestedt och Hamdorf s. 856. 
28 Lagen (1998:408) om köp av sexuella tjänster. 
29 SOU 2010:49 s. 13. 
30 Prop. 2004/05:45 s. 102. 
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Lagstiftningen tillkom genom kvinnofridspropositionen (prop. 

1997/98:55)31 som till stor del byggde på 1993 års prostitutionsutredning. 

Propositionen innehöll en rad åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och 

prostitution. Bland åtgärderna föreslogs ett förbud mot köp av tillfälliga 

sexuella tjänster. Förslaget avvisades av majoriteten remissinstanser, men 

trots protester trädde lagen i kraft 1 januari 1999.32  

 

Sexköpslagstiftningen motiverades med att samhällets inställning till 

prostitution så som något oönskat skulle markeras.33 Det ansågs uppenbart 

att prostitution medförde omfattande kriminalitet som exempelvis koppleri, 

narkotikahandel och misshandel. Sverige räknades till ett av världens mest 

jämställda länder men maktbalansen mellan könen ansågs trots detta vara 

ojämn.34 På samma sätt som mäns våld mot kvinnor bedömdes som 

oacceptabelt, så sågs det också ovärdigt och oförenligt med ett jämlikt 

samhälle att män köper sexuella tjänster av kvinnor.35  

 

Genom att enbart kriminalisera köparen ville man undvika att utsätta den 

ofta svagare och utnyttjade parten för en kriminalisering. Det ansågs 

orimligt att kriminalisera den prostituerade. På grund av de allvarliga skador 

som drabbar både individ och samhälle så sågs prostitution som ett viktigt 

samhällsproblem att bekämpa. Andra argument som framhölls för 

lagstiftningens införande berörde lagstiftningens normerande och 

avskräckande funktion samt att prostitutionen skulle kunna bekämpas mer 

effektivt. Sexköpslagstiftningen ansågs också markera Sveriges inställning 

gentemot andra länder i frågan.36  

 

En av lagens viktigaste funktioner ansågs vara att förändra inställningen till 

prostitutionsfrågan. Det skedde genom att sätta fokus på köparna och 

                                                
31 I propositionen behandlas också kvinnovåldskommissionens arbete, se även SOU 
1995:60. 
32 SOU 2010:49 s. 74. 
33 Prop. 1997/98:55 s. 104. 
34 Prop. 1997/98:55 s. 20. 
35 Prop. 1997/98:55 s. 22. 
36 Prop. 1997/98:55 s. 105. 
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därigenom efterfrågan. Dittills var köparna relativt osynliga och utredningen 

ifrågasatte hur ”vanliga män” deltog i en verksamhet som är så destruktiv 

för familj, dem själva och för de prostituerade kvinnorna.37 

4.4 Gällande rätt 

Köp av sexuell tjänst kriminaliseras genom 6 kap. 11 § BrB. 

 

”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 ett år. 

 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen 

har utlovats eller getts av någon annan.”38 

 

Gärningsmannen ska ha skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse. En 

förutsättning är att ersättning har utgivits eller utlovats för umgänget. Det 

måste inte vara den nyttjande parten som utger ersättningen.  

 

Gärningsmannen måste ha kännedom om alla gärningsomständigheter. Det 

finns ingen åldersgräns i bestämmelsen, men om säljaren är under 18 år så 

tillämpas köp av sexuell handling av barn 6 kap. 9 § BrB. Köp av sexuell 

tjänst är subsidiärt tillämplig i förhållande till de föregående sexualbrotten i 

6 kap. BrB. Det är inte straffbart att sälja sexuella tjänster. Straffskalan är 

böter eller fängelse i max ett år.39 

 

Försök till köp av sexuell tjänst är straffbelagt enligt 6 kap. 15 § och 23 kap. 

1 § BrB. Vid brott med en så låg straffskala är det ovanligt att även försök är 

kriminaliserat.40 

                                                
37 SOU 2010:49 s. 14 
38 6:11 BrB. 
39 Holmqvist m.fl. 6 kap. 11 § Brb s. 1-2. 
40 Lernestedt & Hamdorf s. 854. 
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6 kap. 12 § BrB kriminaliserar koppleri. Syftet med bestämmelsen är att 

motverka prostitution, både manlig och kvinnlig.41 Bestämmelsen 

kriminaliserar den som främjar eller på otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar 

att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Andra 

stycket reglerar hur personer som upplåtit lägenheter vilka används för 

tillfälliga sexuella tjänster ska agera för att undgå ansvar enligt första 

stycket.  

 

2011 skärptes straffet för köp av sexuell tjänst. Skärpningen gjordes för att 

möjliggöra en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall 

än vad som tidigare varit möjligt. Straffmaximum höjdes från sex månader 

till ett års fängelse. I utredningen ”Skärpt straff för köp av sexuell tjänst” 

undersöktes också hur polis och åklagare anser att bestämmelsen fungerat i 

praktiken. Efter en period av viss osäkerhet ansågs bestämmelsen fungera 

bra och att direkta tillämpningsproblem saknas.42 Utredningen konstaterar 

att köp av sexuell tjänst kan vara ett brott både mot person och mot allmän 

ordning.43 

4.5 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En 
utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49) 

Utredningen utvärderade tillämpningen och effektiviteten av förbudet mot 

köp av sexuell tjänst med utgångspunkt i att kriminaliseringen skulle bestå. 

Utredningen föreslog att straffmaximum skulle höjas vilket också skedde.  

 

Lagen har varit i kraft i drygt tio år och olika uppfattningar om 

kriminaliseringens effekter har framförts, det finns också ett stort 

internationellt intresse för lagstiftningens konsekvenser.44 

 
                                                
41 Holmqvist m.fl. 6 kap. 12 § BrB s. 2. 
42 Prop. 2010/11:77 s. 5. 
43 Prop. 2010/11:77 s. 14. 
44 SOU 2010:49 s. 13-14. 
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Resultatet och effekten av lagstiftningen presenteras med reservationen att 

prostitution är svårt att utvärdera tillförlitligt. Information är ofta 

knapphändig, främst gällande prostituerade verksamma på annat sätt än i 

gatuprostitution. Även Internet nämns som en växande arena vars 

omfattning är svår att överblicka. Vissa slutsatser kan ändå dras.45 

 

Lagstiftningen har lett till en halvering av gatuprostitutionen i Sverige.  

Det fanns ungefär lika mycket gatuprostitution i Köpenhamn som i 

Stockholm innan lagstiftningen infördes. Nu har lagen varit i kraft strax 

över tio år och antalet prostituerade har ökat kraftigt i Köpenhamn, men inte 

i Stockholm. Antalet utländska gatuprostituerade kvinnor har ökat i hela 

Norden, men ökningen i Danmark saknar motstycke i Sverige. Under de 

senaste fem åren har Internetprostitutionen ökat i både Sverige och 

Danmark. Eftersom ökningen har skett i båda länder talar det mot att 

gatuprostitutionen har bytt arena till Internet. Utredningen drar med 

bakgrund i detta slutsatsen att minskningen av gatuprostitutionen är en reell 

minskning och huvudsakligen en effekt av den svenska lagstiftningen. 

Under den senaste tioårsperioden har prostitutionen ökat i de nordiska 

länderna och därmed även i Danmark, men inte i Sverige. Då Sverige och 

Danmark har stora likheter är det rimligt att anta att prostitutionen skulle ha 

ökat utan en förbudslagstiftning. 46 

 

Attitydundersökningar till sexköpslagstiftningen i Sverige genomfördes 

både före och efter lagens inträdande. Resultatet från den första 

undersökningen före lagen trätt i kraft skiljer sig så markant från de senare 

undersökningarna att en reell attitydförändring kan antas ha ägt rum. Denna 

förändring kan antas bestå eftersom kriminaliseringen har störst stöd hos 

unga.47 I 1996 års undersökning var 67 procent av de tillfrågade negativa till 

en kriminalisering men efter kriminaliseringen har det svängt.48 Efter att 

förbudet trätt i kraft har tre undersökningar genomförts där mer än 70 % av 

                                                
45 SOU 2010:49 s. 17-18. 
46 SOU 2010:49 s. 19. 
47 SOU 2010:49 s. 21. 
48 SOU 2010:49 s. 228.  
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de tillfrågade har varit positiva till förbudet.49 Motsvarande 

attitydförändring återfinns inte i Danmark vilket kan tolkas som att 

kriminaliseringen haft en betydande normativ effekt.50 

 

Innan lagen trädde i kraft fanns många farhågor, till exempel att de 

prostituerade skulle drivas under jord vilket skulle försvåra för sociala 

insatser och att prostituerade skulle löpa högre risk för övergrepp 

Utredningen bedömer att så inte har skett utifrån kontakt med 

myndighetspersoner, personer med erfarenhet av arbete med prostitution 

och skriftligt material.51 

 

Utredningen poängterar vikten av uthålligt socialt arbete, och att en 

kriminalisering enbart är ett komplement i arbetet mot prostitution. 

Insatserna mot sexköparna bör öka.52  

4.6 Synen på prostitution i Sverige 

Lagens förespråkare anser att det är ett nödvändigt verktyg för att nå 

jämställdhet mellan könen. Det är av stor vikt att Sverige agerar föredömligt 

gentemot andra länder, särskilt eftersom rörligheten över gränserna har ökat. 

Motståndare till lagen hävdar att de allmänna krav som uppställs för 

rationell straffrättspolitik har frångåtts och att lagstiftningen ger uttryck för 

en paternalistisk ideologi som är svår att förena med samhällets 

grundläggande tankar om individuell frihet. Tillämpningen av lagstiftningen 

anses också riskera en osäker rättstillämpning. Lagens efterlevnad kräver 

ökade resurser till polisen, resurser som hade kunnat användas på bättre sätt 

genom social- och kriminalpolitisk kontroll i andra former. På grund av 

felaktig resursanvändning har lagen kritiserats för att ha varit 

kontraproduktiv.53 

                                                
49 SOU 2010:49 S. 21. 
50 SOU 2010:49 s. 228.  
51 SOU 2010:29 s. 21. 
52 SOU 2010:49 s. 23. 
53 Träskman s. 76. 
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Kvinnofridspropositionen har en tydligt feministiskt ståndpunkt och ett 

jämställdhetsperspektiv. Den svenska jämställdhetspolitiken ser 

prostitutionen som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Att köpa sexuella 

tjänster av kvinnor, utnyttja och behandla dem som varor är enligt detta 

perspektiv ett extremt uttryck för ojämlikhet.54  

 

När sexköpslagen antogs sågs lagstiftningen som mycket kontroversiell och 

debatt följde både i riksdag och i media. Förespråkare för lagen stödde sig 

på argument kring könsmaktsordningen och kvinnors underordning. De 

kritiska röster som hördes mot att kriminalisera enbart köparen talade om 

svårigheterna i att upprätthålla lagen samt att båda parter har ansvar i 

frågan.55 

 

Träskman ställer sig kritisk till hur debatten om prostitution och sexköp har 

förts i Sverige. Den svenska prostitutionsdebatten har beskrivits som 

hegemonisk56. Diskussionen karakteriseras av att det finns argument och 

åsikter som är tillåtna respektive otillåtna kring prostitution. Lagen 

representerar den ”tillåtna” sidan och kritik mot lagstiftningen har 

undertryckts eftersom kritikerna inte har tillräcklig kunskap eller saknar rätt 

ideologiska värderingar.57 

 

 

                                                
54 SOU 2010:49 s. 55. 
55 Svanström i: Framtiden i Samtiden s. 304. 
56 Hegemoni: En ledande klass utövar makt på människo- och samhällssynen utöver sin 
ekonomiska och politiska dominans.  
57 Träskman s. 89. 
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5 Kriminalisering som verktyg 

En kriminalisering uppkommer genom att en viss gärningstyp beläggs med 

straff genom lagstiftning. Kriminalisering kan definieras som en formell 

social kontroll genom straffhot, med avsikt att påverka medborgarnas 

beteende. För att kriminaliseringen ska anses som rationell krävs ett syfte 

som motiverar kontrollen: ett värde eller intresse som är skyddsvärt.58 

Självklara exempel på skyddsintressen finns i regeringsformens 2 kap., en 

rättighetskatalog över centrala värden.59 

 

Att kriminalisera en gärning är ingripande för den enskilde, bland annat för 

att straffet anses tillfoga den enskilde skada. Det kan därför anses finnas en 

presumtion mot att införa en ny kriminalisering, en presumtion som måste 

brytas. Om det finns goda skäl att belägga en gärning med straff, så är den 

straffvärd. Gärningen avser då skydda viktiga intressen. I 29 kap. 1 § BrB 

finns en legaldefinition av vad straffvärde är i ett konkret fall: 

 

“Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas 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 eller hon haft.” 

 

För att ett skyddsintresse ska komma ifråga för en kriminalisering 

bör det röra sig om någon typ av skada vilken drabbar individ eller 

allmänt intresse. Det är dock svårt att karakterisera vad som utgör en 

tillräcklig skada.60 

 

Utöver gärningens straffvärde bör också kriminaliseringens effektivitet 

beaktas.61 Då andra alternativ än en kriminalisering finns att tillgå, bör dessa 

                                                
58 Jareborg s. 50-52.  
59 Asp m.fl. s. 39. 
60 Asp m.fl. s. 41. 
61 Asp m.fl. s. 40. 
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tillgripas. Enbart då alternativ saknas, är oproportionerliga eller inte 

ändamålsenliga bör kriminalisering användas.62 

 

Det råder enighet i att kriminalisering ska ske i så begränsad omfattning 

som möjligt och som sista utväg, ultima ratio. Ur ett individperspektiv ses 

en kriminalisering som inskränkande för individens valfrihet och ur ett 

samhällsperspektiv riskerar ett högt kriminaliseringstryck att medföra lägre 

uppklaringsgrad av brott. Det finns också risk för att straffrättens 

fördömande budskap urlakas. En kriminalisering måste därför rättfärdigas. 

Detta i sig är inte problematiskt, men däremot kan det diskuteras vad som 

krävs för att nå upp till detta ”beviskrav”.63  

 

Straff är statens mest ingripande åtgärd mot en medborgare och innebär 

både inskränkningar i valfriheten och en markering att ett visst beteende är 

klandervärt. Det finns många argument för varför restriktivitet bör iakttas 

gällande vad som kriminaliseras. Vissa gärningar är dock av den karaktär att 

en straffsanktion inte kan undgås, detta område brukar betecknas 

kärnstraffrätten. Gärningar som faller utanför detta område bör inte 

kriminaliseras då straffrätten ska förbehållas de mest förkastliga 

gärningarna.64 Principen om att lagstiftning ska tillgripas i sista hand är inte 

särskilt respekterad i svensk strafflagstiftning vilket främst hänger samman 

med att det är så billigt att lagstifta.65 

 

Att använda strafflagstiftning som markering mot något oönskat ses av 

Jareborg, professor emeritus i straffrätt, som ohållbar självständig grund för 

kriminalisering.66 För att en straffrättslig lagstiftning ska vara rättfärdigad 

bör lagens skyddsintressen tydligt framgå. Kriminaliseringen bör föregås av 

en diskussion om dessa intressen ska skyddas med hjälp av just 

straffrättslagstiftning.67   

                                                
62 Träskman s. 79. 
63 Lernestedt s. 15-16.  
64 Heidenborg s. 305. 
65 Asp m.fl. s. 41. 
66 Jareborg s. 55.  
67 Heidenborg s. 305. 



 27 

Rättsregler är instrument som strävar efter att skapa önskvärda 

samhällseffekter. Vad som är önskvärt varierar från samhälle till samhälle. 

Rättsregler kan också tjäna olika rättspolitiska syften och bestå i 

kompromisser mellan till synes oförenliga intressen. Det är också viktigt att 

beakta att samma mål kan uppnås genom olika rättsliga konstruktioner.68 

5.1 Kritik mot sexköpslagstiftningen 

I utredningen ”Ett effektivare brottmålsförfarande” så uppställdes ett antal 

kriterier för att en befogad kriminalisering ska anses föreligga.69 Riksdagen 

ställde sig bakom kriterierna genom Justitieutskottets betänkande och de är 

det närmaste man kommer lagstadgade principer för hur en kriminalisering 

bör gå till väga.70 Kriterierna har dock kritiserats för att vara vaga och allt 

för flexibla. Om viljan finns att genomdriva en lagstiftning går det inte 

sällan också att argumentera för att kriterierna är uppfyllda.71 Kriterierna är 

därför under utredning72 och ett betänkande väntas i juni 2013. 

 

1. ”ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara 

2. alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller 

skulle kräva oproportionerligt höga kostnader 

3. straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar 

4. straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke 

önskvärda beteendet 

5. rättsväsendet skall ha resurser att klara av den eventuellt ytterligare 

belastning som kriminaliseringen innebär.”73 

 

I anslutning till kriterierna framhölls att kriminalisering bör användas med 

försiktighet. Gärningar med ringa eller inget straffvärde ska inte belasta 

rättsväsendet. Främst förfaranden som framkallar påtaglig skada eller fara 

                                                
68 Bogdan s. 75. 
69 Prop. 1994/95:23. 
70 (1994/95:JuU2) s. 6. 
71 Heidenborg, Mari s. 301-302. 
72 Straffrättsanvändningsutredningen Ju 2011:05. 
73 Prop. 1994/95:23 s. 55. 
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och som inte kan hanteras på annat sätt bör vara föremål för 

brottsbekämpning.74 

 

Sexköpslagstiftningen har kritiserats för att inte uppfylla de kriterier som 

normalt uppställs på en nykriminalisering, bland annat på grund av att 

lagens ideologiska utgångspunkter och att dess skyddsintressen anses 

otydliga.75 Jareborg anser att ovan nämnde kriterier inte hade någon vidare 

betydelse vid införandet av förbud mot köp av sexuella tjänster.76 Enligt Per 

Ole Träskman77 kan inte lagens förarbeten anses ha diskuterat 

lagstiftningens för- och motargument på ett sakligt och öppet sätt. Beslutet 

om att införa kriminaliseringen anses inte nå det mått av rationalitet som 

idag anses vara ett krav, särskilt för nya straffrättsbestämmelser.78  

 

Enligt Lernestedt och Hamdorf79 är sexköpslagstiftningen ett resultat av ett 

perspektivskifte, från en vilja att förbättra de prostituerades förhållanden till 

en ett ställningstagande och moralisk markering gentemot sexköparen. Det 

ideologiska förhållningssättet till prostitution har därmed ändrats,  

Men uppmärksamhet kring hur regleringen påverkar den faktiska 

situationen för prostituerade som fortfarande befinner sig i utanförskap 

saknas.80 

 

Förbudet mot köp av sexuell tjänst har en brottsbeskrivning som i många 

avseenden kan anses öppen och oklar. Begrepp som kritiserats är ”sexuell 

förbindelse”, ”tillfällig” och ”mot ersättning”. Varken rättstillämpningen 

eller förarbetena har preciserat begreppens innebörd i tillräcklig 

utsträckning.81 Problematiken sammanhänger med att kriminaliseringens 

skyddsintressen inte är tillräckligt precist fastställda. Lagen har av 

                                                
74 Prop. 1994/95:23 s. 52-55. 
75 Lernestedt och Hamdorf s. 857. 
76 Jareborg s. 65. 
77 Seniorprofessor i Straffrätt vid Lunds Universitet. 
78 Träskman s. 78. 
79 Claes Lernestedt och Kai Hamdorf: straffrättsprofessorer vid Stockholm respektive 
Freiburg universitet.  
80 Lernestedt & Hamdorf s. 847. 
81 Träskman s. 83. 
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ideologiska skäl getts både innehåll och tillämpning som saknar stöd i 

ordalydelsen.82 Sexköpslagen har också kritiserats för att ha fått oönskade 

effekter. Sedan lagen trädde i kraft har sexresorna ökat till Danmark och de 

svenska sexturisterna nämns som orsak till ett ökat antal prostituerade i 

Danmark. Det är dock diskutabelt om så verkligen är fallet.83 

 

Kvinnofridspropositionen jämställde prostitution med mäns våld mot 

kvinnor.84 Det går dock inte att dra slutsatsen att förbudet mot köp av 

sexuell tjänst och våldsbrott har samma skyddsintressen. Förarbetena saknar 

klart preciserade skyddsintressen och lagens utformning är generell, inte 

enbart till skydd för den prostituerades hälsa, kroppsliga integritet eller 

sexuella frihet.85  

 

Kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster är ingen central strafflag. 

Brottet anses inte allvarligt och det konkreta straffvärdet är enligt HD:s 

bedömning vanligen lågt, i praktiken mindre bötesstraff. Att lagen gett 

upphov till så mycket debatt beror istället på de bakomliggande ideologiska 

övervägandena.86 

 

                                                
82 Träskman. S. 84-85. 
83 Träskman s. 86. 
84 Prop. 1997/98:55 s. 20. 
85 Träskman s. 79-80. 
86 Träskman s. 89. 
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6 Danmark 

Danmark representerar den mest liberala hållningen bland de nordiska 

länderna. Prostitution är avkriminaliserat och köpare av sexuella tjänster 

riskerar ingen påföljd. Däremot är koppleri och andra former av profitering 

av prostitution kriminaliserat. Det är dock förbjudet att köpa sexuella 

tjänster av personer under 18 år. 

 

Precis som i Sverige är det många olika regleringar som har relevans för 

prostitution och bekämpningen i Danmark. Bland dessa kan Skatteloven, 

Lov om aktiv socialpolitik och Retssikkerhedsloven nämnas.87 

 

Danmark kan sägas befinna sig en juridisk gråzon gällande de prostituerades 

rättsliga ställning. Sverige anses ha valt en mer konsekvent strategi jämfört 

med Danmark.88 Lagstiftningen präglas av motsägelser och det tydligaste 

exemplet är att prostitution som försörjning behandlas olika i olika 

sammanhang. I regeringens handlingsplan Et andet liv89 definieras 

prostitution som ett socialt problem. I andra sammanhang, till exempel vid 

skatt- och bidragslagstiftning, behandlas prostitution som ett yrke vilket som 

helst.90 Sociala insatser påverkas av denna dubbelmoral då prostituerade 

behandlas olika beroende på vilket kontext de befinner sig i.91 

6.1 Avkriminalisering FT 1998/99 A.930  

Danmark avkriminaliserade prostitution 1999. Syftet var att markera att 

prostitution i sig inte är att se som en kriminell verksamhet. Prostitution sågs 

som ett allvarligt socialt problem vilket ska hanteras med socialpolitiska 

insatser. Prostitution som sådan var inte kriminaliserad men fram till 1999 

innehöll dåvarande 199 § SL en bestämmelse som förbjöd prostitution som 
                                                
87 Redegørelse om prostitution i Danmark s. 85. 
88 Redegørelse om prostitution i Danmarks. 116. 
89 Et Andet liv: Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet.  
90 Redegörelse Prostitution s. 137.  
91 Redegörelse Prostitution s. 137.  
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enda inkomstkälla. Förbudet bestod i att den som livnärde sig enbart på 

inkomster från prostitution var tvungen att efter uppmaning av polis skaffa 

sig en annan förvärvsinkomst. Förbudet omfattade inte de prostituerade som 

hade andra inkomster utöver prostitutionsverksamheten. I samband med 

avkriminaliseringen förbjöds köp av sexuell tjänst av prostituerad under 18 

år.92   

 

Vid avkriminaliseringen betonades att prostitution trots detta inte ska ses 

som ”lovligt erhverv”93. Det innebär att man som prostituerad inte är 

berättigad till medlemskap i en a-kassa eller arbetslöshetsersättning, för att 

nämna några av de sociala förmåner som berörs.94  

6.2 Gällande rätt 

Danmarks straffrättsliga reglering går under namnet Straffeloven, SL.95 I 

Danmark är det som utgångspunkt lagligt att sälja och köpa sexuella 

tjänster. Undantaget från huvudregeln i dansk rätt gäller köp av sexuell 

tjänst av person mellan 15-18 år. Av 224 § 1 st. SL framgår att det är 

olagligt att medverka till att person under 18 år säljer en sexuell tjänst mot 

betalning eller löfte om betalning. Alla typer av främjande omfattas. 

Främjandet kan bestå i exempelvis övertalning eller vilseledning. 

Straffskalan är böter eller fängelse i max sex år. I 224 § 2 st. SL 

kriminaliseras köp av sexuell tjänst av person under 18 år. Betalning eller 

löfte om betalning ska utgå.  

 

”Den, der som kunde [min kursivering] mod betaling eller løfte 

om betaling har samleje med en person under 18 år, straffes med 

bøde eller fængsel indtil 2 år.”96  
 

                                                
92 FT 1998/99 A.930. s. 931. 
93 FT 1998/99 A.930. s. 931. 
94 Bjönness i: Prostitutionen i Norden, s. 102. 
95 (LBKG 2013-08-22 nr 1028). 
96 224 § 2 st. SL.  



 32 

Ersättningen måste inte utgå i kontanter, men om köparen av den sexuella 

tjänsten istället för att utge kontant ersättning betalar för mat, hyra eller 

kläder räknas denne normalt inte som ”kund” och faller därmed utanför 

lagens tillämpningsområde. Det är oväsentligt om det är köparen eller tredje 

man som utger ersättning men köparen måste ha kännedom om att 

ersättning utgår. Är personen under 15 år aktualiseras istället 222 § SL som 

kriminaliserar sexuellt umgänge med barn.97 

 

Precis som i Sverige är koppleri kriminaliserat i Danmark. Den som driver 

verksamhet där annan säljer sexuella tjänster straffas med fängelse i upp till 

fyra år enligt 223 § 1 st. SL. Det är dock tillåtet för prostituerade att bedriva 

verksamhet gemensamt. 

 

I 233 § 2 st SL är subsidiär till första stycket och förskriver straffrättsligt 

ansvar för den som utnyttjar att annan prostituerar sig. Det olovliga 

utnyttjandet kan bestå i att den prostituerade påverkas att överlämna del av 

sin förtjänst, eller att lokaler hyrs ut till överpris till prostituerade. Straffet är 

böter eller fängelse i upp till tre år. I paragrafens tredje stycke finns ett 

förbud mot att hyra ut hotellrum där annan affärsmässigt bedriver 

prostitutionsverksamhet. Straffet är böter eller fängelse i upp till ett år.98 

6.3 Straffelovrådets betænkning om 
seksualforbrydelser 

Sexualbrotten finns reglerade i Straffeloven kap. 24 under rubriken 

Seksualforbrydelser. Bestämmelserna genomgick nyligen en granskning av 

Straffelovsrådet som utmynnade 2012 i ”Betænkning om 

seksualforbrydelser”.99 Dansk sexuallagstiftning ändrades 1 juli 2013 och på 

prostitutionsområdet var ändringarna huvudsakligen redaktionella. 

Strafflovsrådet diskuterade om ett förbud mot köp av sexuella tjänster bör 

                                                
97 http://jura.karnovgroup.dk/ Kommentar på Internet till 224 § 2 st.  
98 http://jura.karnovgroup.dk/ Kommentar på Internet till 233 §. 
99 Betænkning nr. 1534. 



 33 

införas eller om ett förbud kan införas mot köp av sexuella tjänster i vissa 

situationer som exempelvis då den prostituerade är offer för 

människohandel.  

 

Strafflovsrådets anser att ett tungt argument mot en kriminalisering är det 

faktum att en aktivitet som normalt är laglig, det vill säga sex mellan 

samtyckande vuxna, skulle kriminaliseras i de fall då ersättning utgår. En 

kriminalisering förutsätter därför att det finns andra skäl som väger 

tyngre.100  

 

Den svenska lagstiftningen infördes som bekant för att minska efterfrågan 

på sexuella tjänster bland annat eftersom det ansågs ovärdigt och 

oacceptabelt att män köper sex av kvinnor. Den svenska lagstiftningen anses 

utgöra ett principiellt avståndstagande från köp av sexuell tjänst. 

Strafflovsrådets utgångspunkt är att uppfattningen om att köp eller 

försäljning av sexuella tjänster skulle vara moraliskt förkastligt enbart är en 

värdering bland andra, likaså uppfattningen att försäljning av sex är 

nedvärderande för säljaren, köparen eller bägge. Bland den danska 

befolkningen råder starkt delade meningar i frågan.101 

 

Med erfarenhet av situationen i Sverige, Norge och Island konstaterar rådet 

att en dansk sexköpslag skulle vara mycket resurskrävande eftersom båda 

parter har ett intresse i att dölja försäljningen. I svensk praxis sker angivelse 

från den prostituerades sida i princip bara i de fall då kunden begått brott 

mot den prostituerade. Upprätthållandet av lagen skulle därmed enbart 

bygga på polisens egna observationer av möten mellan prostituerad och 

köpare. Effektiviteten av ett förbud beror på hur stora resurser som läggs 

ned. Strafflovsrådet drar slutsatsen att risken för lagföring måste vara hög 

för att förbudet ska få effekt på prostitutionsefterfrågan.   

 

                                                
100 Betænkning nr. 1534. S. 551-552. 
101 Betænkning nr. 1534. S. 553. 
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Om man ser prostitutionen som ett allvarligt socialt problem i den 

bemärkelsen att den prostituerade tvingas in i verksamheten så motiveras en 

kriminalisering i den omfattning ett förbud kan förväntas hjälpa den 

prostituerade ur sin situation. Enbart ett fåtal prostituerade skulle förväntas 

bli hjälpta genom en marginellt minskad efterfrågan på sexuella tjänster. Då 

majoriteten av de prostituerade skulle fortsätta att sälja sex även efter 

införandet av ett förbud skulle en lagstiftning inte förbättra situationen utan 

snarare tvärtom försvåra. Samma argumentation förs kring den kriminalitet 

som prostitution medför. Prostitution medför en rad allvarliga brott och 

många prostituerade utsätts för människohandel och koppleri. 

Strafflovsrådet menar att dessa brott enbart skulle minska marginellt genom 

en kriminalisering.  

 

Strafflovsrådets inställning till en kriminalisering är sammanfattningsvis 

starkt kritisk. Arbetet som prostituerad skulle bli svårare om kunden begår 

en kriminell handling. Både den prostituerade och kunden har ett starkt 

intresse av att hålla försäljningen dold. En kriminalisering skulle sannolikt 

få enbart marginell effekt på människohandel och koppleri. Den enda 

positiva följden av en kriminalisering skulle vara det principiella 

ställningstagandet mot prostitution men lagstiftningen skulle i övrigt 

försvåra situationen för många prostituerade.102  

6.4 Kvinderådet  

Det danska Kvinderådet är en paraplyorganisation som jobbar för att 

påverka den könspolitiska utvecklingen i Danmark och internationellt.  

Kvinderådet lämnade ett remissvar till Straffelovsrådets betänkande. 

Remissvaret är kritiskt till Straffelovrådets utredning och uppmanar den 

danska regeringen att införa en kriminalisering av köp av sexuella tjänster. 

Kritik riktas mot rådet eftersom de anses ha visat en ovilja mot att erkänna 

och använda sig av svenska resultat och erfarenheter av en 

                                                
102 Betænkning nr. 1534 s. 67-68. 
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sexköpslagstiftning. Rådets utredning kan snarare ses som en partsinlaga 

och inte som en oberoende utredning av en kriminalisering av sexköp.  

 

Kvinderådet kritiserar språkbruket i utredningen och anser att det är en 

förenkling att tala om prostitution så som sex mellan samtyckande vuxna, 

och att det är ett naivt och generaliserande språkbruk som avslöjar rådets 

inställning till företeelsen (pro-prostitution). Kritik riktas också mot att 

utredningen inte skrivit om det förtryck, fattigdom och stigmatisering som 

de prostituerade utsätts för. Slutligen menar kvinderådet att den svenska 

utvärderingen av sexköpslagen från 2010 visar att lagen gett väsentliga 

resultat, resultat som den danska utredningen inte valt att lägga tillbörlig 

vikt vid.103 

6.5 Synen på prostitution i Danmark 

Prostitution skiljer ut sig i straffrättsliga sammanhang då regleringen har 

haft ovanligt många utformningar under olika perioder. Olika argument och 

hänsyn har fått spela olika stor roll beroende på samhällskontext. Vissa 

förändringar kan knytas till samhällsförändringar i stort och andra till 

lagstiftarens syn på prostitution. Prostitutionen i Danmark har precis som i 

Sverige väckt häftig debatt i alla tider och mycket argumentation är 

återkommande i båda länder.  

 

Det finns de som hävdar att prostituerade befinner sig i en beroendeställning 

och ett utanförskap och därför har ett akut behov av att ta sig ur 

verksamheten oavsett sin egen inställning. Andra hävdar att prostitution är 

oproblematisk, lättförtjänta pengar och ett fritt val. Kartläggningen 

”Prostitutionen i Danmark” visar att de prostituerade i Danmark som 

huvudregel befinner sig mellan dessa båda motpoler.104 

 

                                                
103 http://www.kvinderaadet.dk/. Hämtad 2014-01-07. 
104 Prostitution i Danmark 2011 s. 285. 
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När dansk lagstiftning ändrades 1999 så upphävdes en nästan hundraårig 

kriminalisering av prostitution. Lagstiftarens ambition var att istället angripa 

problemet med sociala insatser. Att säga att prostitution legaliserades blir 

dock missvisande, eftersom yrket fortfarande inte betraktas som ”lovligt 

erhverv”. Lagstiftaren har intagit en motsägelsefull inställning då inkomster 

från prostitution inte berättigar till sociala hjälpinsatser samtidigt som 

inkomsterna är skattepliktiga.105 Prostituerade ska momsregistrera sig om de 

tjänar mer än 50.000 danska kronor per år. Det går inte registrera sig som 

prostituerad eftersom det som sagt inte är ett ”lovligt erhverv”. 

Registreringen sker därför under andra beteckningar, t.ex. 

massageinstitut.106 

 

Dansk debatt präglas av olika uppfattningar om prostitution: 

1. Rättsstatsperspektiv: Den prostituerade ses som självständig, med 

självbestämmanderätt. Det fria valet dominerar.  

2. Socialstatsperspektiv: Den prostituerade ses som svag, osjälvständig 

och anses inte veta sitt eget bästa eller är tvingad in i prostitution. 

3. Offerperspektiv: Den prostituerade är offer för sexköparens 

handlande och sexköparen agerar straffbart genom att utnyttja den 

prostituerade. 

Det människo- och samhällsperspektiv som tillåts dominera avgör vilka 

insatser som görs på området.107   

 

Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, som står under danska 

Socialministeriet, gjorde en stor undersökning av situationen i Danmark 

2011. De ansåg att prostitution i sig inte kränker kvinnors eller mänskliga 

rättigheter men däremot har staten en plikt att förebygga, skydda och 

motverka prostitution. Prostitution är ett sammansatt socialt problem som 

måste förstås med utgångspunkt i individens självbestämmanderätt och 

integritet, även när det gäller valet av prostitution. Att välja prostitution för 

försörjning, som överlevnadsstrategi, kan kritiseras från könspolitiskt och 
                                                
105 Vagn, Greve s. 10. 
106 Prostitution i Danmark 2011 s. 274.  
107 Greve: Prostitution s. 10. 
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moraliskt håll, men valet kan fortfarande vara rationellt. Staten har en plikt 

att se till att ingen kvinna ser sig tvungen att välja prostitution.108 

                                                
108 Rasmussen s. 22. 
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7 Avslutande diskussion 

 

Prostitution är ett otroligt mångfacetterat ämne. Många faktorer samspelar 

och det ger ämnet en unik dynamik. Prostitution är som bekant svårt att 

definiera och definitionen är beroende av samhällskontexten, och också av 

vem som tar till ordet. Kriminalitet, utanförskap, fattigdom, övergrepp och 

en förkastlig kvinno-/människosyn – alla dessa problem hanteras med en 

och samma lagstiftning. Det finns också konkurrerande uppfattningar där 

individens självständighet och det fria valet att välja prostitution står i 

centrum. Lagstiftningen är svaret på en problemformulering men beroende 

på hur problemet formuleras så kommer vi få olika förslag på lösningar. Det 

är kanske därför det är så svårt att möta de olika typer av behov som 

uppkommer genom ett och samma instrument. Häri bottnar också 

svårigheten att skapa tydliga skyddsintressen för att rättfärdiga 

kriminaliseringen. Att det finns ett smörgåsbord av åtgärder utöver 

lagstiftning är alla överens om, men hur lag och sociala insatser ska 

samspela råder det dessvärre mindre enighet om. 

 

Att skapa en definition av problemet (prostitution) för att sedan kunna hitta 

en lämplig lösning (lagstiftning?) är en process som inte sett likadan ut i 

Sverige som i Danmark. Debatten tycks vara förstelnad i båda länder, trots 

ämnets föränderlighet. Det verkar som att en definition av prostitution har 

etablerats i det allmänna medvetandet och blivit vedertagen samt 

dominerande i debatten. Den svenska attityden är fördömande, och 

lagstiftningen ses som ett självklart verktyg i kampen mot prostitution. I 

Danmark har man en försiktigare inställning, där liberala överväganden och 

individens självbestämmande får ta större utrymme i kombination med 

farhågor om en lagstiftnings eventuella effektivitets- och 

tillämpningsproblem, farhågor vi känner igen. Härigenom har ett 

tolkningsföreträde har skapats, och det är då den hegemoniska diskursen tar 

över. Vad som är rätt och vad som är fel är förutbestämt, i varje fall i den 



 39 

juridiska debatten. Jag tycker mig se denna tendens i båda länders senaste 

lagstiftningsutvärderingar:  

 

Den svenska lagen utvärderades 2010 med utgångspunkt i att 

kriminaliseringen skulle bestå. Utvärderingen hade med andra ord redan 

från början en kriminaliseringspresumtion. Sammantaget konstaterade 

utredningen att lagen fått önskvärd effekt. Prostitutionen har inte ökat i 

Sverige vilket den gjort i Danmark och gatuprostitutionen har halverats. 

Lagstiftningens normbildande effekt var ett tungt argument för lagens 

införande och enligt utredningen har lagen lyckats även i detta avseende. 

Sexköpslagstiftningen påvisar faktiska resultat och har lyckats svänga 

opinionen. Två av lagens viktigaste syften är därmed uppfyllda. Frågan är 

om framgång i vissa avseenden kan rättfärdiga övertramp av straffrättsliga 

kriminaliseringsprinciper. Den svenska inställningen verkar vara att ett 

kraftfullt fördömande är ett måste för att kunna bekämpa prostitution fullt 

ut, oavsett om traditionella straffrättsliga kriminaliseringsprinciper har 

beaktats i tillräcklig mån. Genom att tydligt markera vilka skyddsintressen 

som har motiverat lagstiftningen skulle lagen ha fått mer legitimitet. Den 

normerande effekten har fått dominera till varje pris. Även om resultatet av 

lagen kan anses lycka så rättar inte det de misstag som begicks under 

lagstiftningsprocessen. 

 

Att lagen inte getts tydliga skyddsintressen bottnar i att det är svårt att 

definiera vad som är skyddsvärt. Ett av kriterierna för en befogad 

kriminalisering handlar om att beteendet kan föranleda eller orsaka skada. 

Prostitution för otvivelaktigt med sig många problem men det är inte 

självklart att det är verksamheten i sig som föranleder en direkt skada eller 

fara, även om det kan diskuteras. Beroende på om det anses vara brott mot 

person eller allmän ordning så kan det leda till olika slutsatser kring vilket 

skyddsintresse som står i fokus. Det är svårt att koppla köp av sexuell tjänst 

som skada eller fara för allmän ordning. Det kan vara lättare för att 

argumentera för att den prostituerade utsätts för ett övergrepp mot person, 

men det är också tveksamt. 
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Ett annat problem med sexköpslagstiftningen är att det finns rationella, 

alternativa sanktioner. Som bekant är kriminalisering ett sistahandsval. 

Sociala insatser är ett oumbärligt redskap i kampen mot prostitution, men att 

en lagstiftning också är det är inte lika självklart. Sexköpslagstiftningen är 

en effektiv lagstiftning som avviker från klassiska kriminaliseringsprinciper, 

vilket lagstiftaren har förbisett. Förbudet mot sexköp väl etablerat i den 

svenska rättsordningen och det finns inget tvivel om att så bör förbli.  

 

När sexköpslagen infördes skedde det mot tunga remissinstansers bättre 

vetande, och 1993 års utredning föreslog dessutom en dubbelsidig 

kriminalisering. Detta är problematiskt eftersom fokus inte låg på 

konsekvenserna av en ensidig kriminalisering. Konsekvenser vilka hade 

kunnat få en mer utförlig utvärdering om så hade varit fallet.  

 

Det är relevant att jämföra den svenska utredningen som kom 1981 med den 

danska från 2012 eftersom båda utredningarna kom till samma slutsats, 

nämligen att köp av sexuell tjänst inte ska vara kriminaliserat. 

Argumentationen liknar varandra, även om jag kan tycka att den svenska 

utredningen är tydligare och för- och motargument utvärderas bättre. 1981 

års utredning ger juridiska argument stort spelutrymme och det är slutligen 

också därför utredningen väljer att inte föreslå en kriminalisering. Den 

danska utredningen fokuserar främst på bristande effektivitet och hur 

mycket resurser som skulle tas i anspråk. Jag anser inte att den danska 

utredningen har utvärderat fördelarna med en sexköpslagstiftning i den mån 

man kan förvänta sig, precis som den svenska utredningen som föreslog en 

kriminalisering 1993 inte utredde nackdelarna i tillräckligt stor utsträckning.  

 

Sverige har haft en tydlig feministisk utgångspunkt sedan 1990-talets 

början. Prostitution likställs med ett övergrepp och orsakerna bottnar i en 

patriarkal struktur. För att råda bot på den skeva attityden till kvinnor så 

krävs det att man ändrar rådande normer. Prostitutionen ses i grund och 
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botten som ett strukturproblem och lagstiftningen är ett tydligt 

ställningstagande mot denna struktur.  

 

Danmark kan också sägas ha genomfört en normreformering 1999 när 

prostitutionen avkriminaliserades. Man ville förändra attityden och den 

gamla lagstiftningen ansågs föråldrad. Det jag tror man ville åstadkomma 

var en minskad stigmatisering av de prostituerade. Vad man inte gjorde var 

att förändra andra rättsregler än just den föråldrade lagstiftningen som 

förbjöd prostitution som enda inkomstkälla. Den danska lagen representerar 

tydligt en funktionalistisk inställning till prostitution, alltså att prostitutionen 

är ett samhällsinslag som inte kan elimineras utan måste accepteras. År 

2012 är straffelovsrådet är inne på samma linje och anser att en 

kriminalisering av sexköp skulle övervägande skapa skadliga konsekvenser 

för de prostituerade. Jag kan inte se att reformen från 1999 bidrog till att 

stärka de prostituerades ställning i någon större utsträckning. Här tydliggörs 

snarare den danska dubbelmoralen när staten å ena sidan vill skydda de 

prostituerade men å andra sidan inte skickar kraftfulla signaler till 

allmänheten. Som prostituerad i Danmark hamnar man mellan stolarna. 

 

Straffelovsrådets utredning från 2012 hade uppdraget att utvärdera om 

Danmark skulle införa ett förbud liknande det svenska eller inte. När man 

läser utredningen är det svårt att inte få känslan av att det finns en 

presumtion mot en lagstiftning redan från början. Slutsatsen är att den enda 

reella positiva effekten av en kriminalisering är ett fördömande av sexköp, 

ett argument som inte väger lika tungt i den danska debatten som i den 

svenska. Rådet uttrycker att detta fördömande enbart är en åsikt bland andra, 

och svensk lagstiftning avfärdas som en symbolisk markering utan riktig 

effekt. Precis som kvinderådet påpekar verkar den danska utredningen inte 

ha tagit till sig de svenska resultaten. Danmark flyttar fokus till hur 

resurskrävande en lagstiftning skulle komma att bli, och säger därigenom att 

lagen är en oproportionerlig åtgärd, så kommer man runt den svenska 

slutsatsen. Danmark har inte heller det starka feministiska ställningstagande 

som dominerat den svenska debatten vilket kanske är en av de största 
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anledningarna till att man inte valt en modell liknande den svenska. Det är 

tydligt att det danska systemet är präglat av kompromisser i större 

utsträckning än det svenska, eller snarare av obeslutsamhet och en ovilja att 

ta steget fullt ut och fördöma prostitutionen helhjärtat. Med en dansk 

lagstiftningsmodell riktas inte fokus mot köparen vilket är beklagligt. 

 

Prostitutionskontrollen i Danmark är inriktad mot skadereducerade åtgärder.  

Danmark hör till kategorin abolitionistiska rättsordningar, där målsättningen 

är att avskaffa prostitution, men den danska inställningen till 

prostitutionskontroll tyder på något annat. Skadereducerande åtgärder kan 

aldrig bota problemet, bara lindra. Den typen av resonemang påminner om 

ett funktionalistiskt synsätt där prostitution inte bör bekämpas, utan åtgärder 

riktas bara mot sociala problem som omgärdar företeelsen. De sociala 

åtgärderna skiljer sig dock enbart marginellt länderna emellan och fokus 

ligger på hjälpinsatser för den prostituerades räkning. Detta trots att den 

svenska lagstiftningen har en helt annan utformning där köparen står i 

fokus. 

 

Dansk lagstiftning förbjuder köp av sexuell tjänst av barn eller ungdom över 

15 år men under 18. Bestämmelsen utgör ett bra exempel på hur svårt det är 

att avgränsa prostitutionsfenomenet. Det är enbart när köparen agerar som 

kund som handlingen faller inom tillämpningsområdet. Skulle köparen 

betala mat eller hyra anses det inte utgöra ett köp av sexuell tjänst. Detta 

finner jag anmärkningsvärt och unga riskerar att hamna i kläm i 

rättstillämpningen.  

 

Eftersom prostitution beskrivs som ett typiskt spaningsbrott är det en 

förutsättning att tillräckliga resurser finns för att lagstiftningen inte ska bli 

till en papperstiger. Om lagstiftningen ska ha en avskräckande funktion 

krävs det att det finns en reell risk för lagföring. Det hänger samman med 

straffrättens fördömande och normerande budskap, som bara får genomslag 

om lagstiftningen upprätthålls. Ökade sociala insatser är därför ett 

nyckelbegrepp i att upprätthålla sexköpslagens legitimitet i Sverige, och i 
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Danmark bygger hela bekämpningen av prostitution på att de sociala 

åtgärderna fungerar väl. Även om svensk lagstiftning har lyckats förändra 

attityden är en lagstiftning långt ifrån en garanti för ett prostitutionsfritt 

samhälle. 

 

Jag är helt övertygad om att den svenska kriminaliseringen bör bestå, och att 

Danmark bör följa efter. Vilka överväganden som får störst genomslag i 

sammanhanget behöver inte var problematiskt, så länge en översyn sker på 

ett sakligt sätt. Oavsett vilket resultat man når - ett förbud mot köp av 

sexuell tjänst eller inte – så krävs det en nyanserad rättspolitisk debatt på 

vägen dit, något jag anser saknats i både Sverige och Danmark. 
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