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Summary 

Purchase of sexual services has been illegal in Sweden since 1999. Prior to 

the criminalization, it was suggested that both purchase and sale of sexual 

services should be criminalized, but after extensive criticism, only purchase 

was ultimately made illegal. The criticism was largely based on the fact that 

the seller often was exploited by the buyer and in a vulnerable position 

during purchase of sex. Since 2018, the crime of rape is based on 

insufficient voluntariness, and the previous requirement of violence or threat 

is removed. With the reform, discussions arose regarding the fact that more 

cases of purchasing sexual services could be classified as rape since many 

believed that selling sexual services rarely or never could be voluntary.  

 

The purpose of this essay is therefore to investigate in which situations 

purchase of sexual services also can be classified as rape. The purpose is 

achieved through the use of preparatory work, doctrine and practice to 

interpret what the crime of rape means, and how a case of buying sexual 

services also could meet the legal requirements for rape. The essay 

investigates current law for both crimes, with a particular focus on the 

meaning of voluntariness in the crime of rape.  

 

The essay´s analysis concludes that cases of purchase of sexual services can 

be classified as rape, but that such an assessment cannot be made regularly 

but must be based on the circumstances in each individual case. Admittedly, 

sale of sexual services can be carried out in certain situations without it 

being voluntary according to the meaning of the crime of rape. However, in 

each individual case, the perpetrator must act with intent or negligence in 

relation to the seller not acting voluntarily. In addition, the two crimes differ 

as to which sexual acts are covered.  



 2 

Sammanfattning 

Köp av sexuella tjänster har sedan 1999 varit förbjudet i Sverige. I samband 

med att förbudet skulle införas föreslogs att både köp och försäljning av 

sexuella tjänster skulle förbjudas, men efter omfattande kritik var det enbart 

köp som slutligen kriminaliserades. Kritiken grundades till stor del på att 

säljaren ofta utnyttjades av köparen och befann sig i en utsatt position vid 

sexköp. 

 

År 2018 togs det tidigare kravet på våld eller hot bort från våldtäktsbrottet 

som därefter i stället baserades på bristande frivillighet. Reformen medförde 

diskussioner om att fler fall av köp av sexuell tjänst kunde rubriceras som 

våldtäkt eftersom vissa personer ansåg att försäljning av sexuella tjänster var 

en handling som sällan eller aldrig kunde vara frivilligt. Uppsatsens syfte är 

således att undersöka i vilka situationer ett köp av sexuell tjänst även kan 

rubriceras som våldtäkt. Syftet uppnås genom användande av förarbeten, 

doktrin och rättspraxis för att tolka vad våldtäktsbrottet innebär samt hur ett 

köp av sexuell tjänst även kan uppfylla rekvisiten för våldtäkt. Uppsatsen 

utreder gällande rätt för båda brotten, med särskilt fokus på innebörden av 

frivillighet i våldtäktsbrottet.  

 

Uppsatsens analys utrönas i slutsatsen att fall av köp av sexuell tjänst kan 

rubriceras som våldtäkt, men att en sådan bedömning inte kan göras 

regelmässigt, utan måste baseras på omständigheterna i varje enskilt fall. 

Förvisso kan försäljning av sexuella tjänster i vissa situationer genomföras 

utan att det är frivilligt enligt innebörden i våldtäktsparagrafen. Emellertid 

måste gärningspersonen i varje enskilt fall även agera med uppsåt eller 

oaktsamhet i förhållande till att säljaren inte agerar frivilligt. Dessutom 

skiljer sig de båda brotten åt beträffande vilka sexuella gärningar som 

omfattas.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

”Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt.”1 

 

Citatet är taget ur en intervju med en person som i Sverige år 2020 

ertappades med att ha köpt sexuella tjänster2. I intervjun antyder denne att 

personen som sålde de sexuella tjänsterna3 i det aktuella fallet antagligen 

inte var positivt inställd till det sexuella umgänget.  

 

I Sverige finns ett förbud mot köp av sexuella tjänster sedan 1999, då 

förbudet infördes i lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster 

(sexköpslagen), och idag finns brottet i 6 kap. 11 § brottsbalken (BrB). I 

lagens förarbeten föreslogs att såväl köp som försäljning av sexuella tjänster 

skulle kriminaliseras.4 Dock kriminaliserades inte försäljning eftersom 

säljarna i många fall ansågs vara en svagare part som utnyttjades för att 

tillfredsställa sexualdriften hos de som köpte sexuella tjänster5. Sexköp 

ansågs vara ett samhällsfenomen som behövde bekämpas eftersom det 

skadade både enskilda personer som sålde sexuella tjänster, och samhället i 

stort.6   

 

Även efter kriminaliseringen av sexköp har det förekommit skilda åsikter 

om varför vissa personer säljer sexuella tjänster. Det kan sägas att det finns 

 

1 Tv4: ”Paolo Roberto: ’Jag har köpt sex’”, publicerad 2020-05-15, 

<https://www.tv4.se/klipp/va/12745901/paolo-roberto-jag-har-kopt-sex>, besökt 2021-04-

06. 

2 Benämns även som sexköp. 

3 Benämns även som säljare. 

4 SOU 1995:15 s. 33. 

5 Benämns även som sexköpare. 

6 Prop. 1997/98:55 s. 104. 

https://www.tv4.se/klipp/va/12745901/paolo-roberto-jag-har-kopt-sex
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två särskilt framstående uppfattningar. Den ena innebär att det finns 

personer som säljer sexuella tjänster frivilligt med kontroll över sin 

situation,7 medan den andra uppfattningen är att försäljning av sexuella 

tjänster alltid är ofrivilligt och att säljarna bör betraktas som brottsoffer 

eftersom de utnyttjas av köparna.8  

 

År 2018 genomfördes en reform i sexualbrottslagstiftningen med bland 

annat en ändring av våldtäktsbrottet i 6 kap. 1 § BrB och ett tillägg av 

brottet oaktsam våldtäkt i 6 kap. 1 a § BrB. Det tidigare kravet på att en 

våldtäkt skulle ha föregåtts av våld eller hot togs bort, och gränsen för en 

straffbar gärning sattes istället vid bristande frivillighet.9 Det nytillkomna 

brottet oaktsam våldtäkt reglerade samma gärning som i 6 kap. 1 § BrB, 

med skillnaden att gärningspersonen varit oaktsam beträffande att den andra 

personen inte deltog frivilligt. Någon definition av begreppet frivillig har 

inte givits av lagstiftaren, men i 6 kap. 1 § 1 st. 1-3 BrB anges tre situationer 

då en person aldrig kan anses delta frivilligt, nämligen om deltagandet beror 

på våld eller hot, om gärningspersonen utnyttjar att offret befinner sig i en 

särskilt utsatt situation eller om offret står i beroendeställning till 

gärningspersonen.  

 

Det finns alltså de som anser att det aldrig kan vara frivilligt att sälja 

sexuella tjänster och att säljaren befinner sig i en position där denne 

 

7 Se exempelvis SOU 2010:49 s. 129; Elsa Tenderloin: ”Varför stänger ni ute oss som säljer 

sex?”, Aftonbladet Debatt, uppdaterad 2017-08-08, 

<https://www.aftonbladet.se/debatt/a/aVRM5/varfor-stanger-ni-ute-oss-som-saljer-sex>, 

besökt 2021-05-03; Philip Naskret: ”Sanna säljer sex i Jönköping”, Svt Nyheter, uppdaterad 

2016-06-16, <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/hon-saljer-sex-i-jonkoping>, 

besökt 2021-05-03. 

8 Se exempelvis SOU 2010:49 s. 129; Roks: ”Sälja sex är inte frivilligt”, 

<https://www.roks.se/om-roks-roks-stallningstaganden/salja-sex-ar-inte-frivilligt>, besökt 

2021-05-03; Jana De Geer: ”Gör om lagen så att sexköp blir våldtäkt”, Aftonbladet Debatt, 

publicerad 2020-05-18, <https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOVKxB/gor-om-lagen-sa-

att-sexkop-blir-valdtakt>, besökt 2021-05-03. 

9 Prop. 2017/18:177 s. 6. 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/aVRM5/varfor-stanger-ni-ute-oss-som-saljer-sex
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/hon-saljer-sex-i-jonkoping
https://www.roks.se/om-roks-roks-stallningstaganden/salja-sex-ar-inte-frivilligt
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOVKxB/gor-om-lagen-sa-att-sexkop-blir-valdtakt
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dOVKxB/gor-om-lagen-sa-att-sexkop-blir-valdtakt


 7 

utnyttjas av köparen. Begreppet frivillig i 6 kap. 1 § BrB är dock ett juridiskt 

begrepp som utgör ett rekvisit till våldtäktsbrottet och kan skilja sig från 

begreppet så som det används i det vardagliga språket. Därför kan frågan 

uppstå om hur de presenterade uppfattningarna om att sälja sexuella tjänster 

överensstämmer med lagstiftningen, och i vilka situationer personer som 

döms för köp av sexuell tjänst även kan dömas för våldtäkt eller oaktsam 

våldtäkt.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Detta arbete syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan 

brotten köp av sexuell tjänst och våldtäkt genom att utreda i vilka situationer 

gärningar som uppfyller rekvisiten i 6 kap. 11 § BrB även kan uppfylla 

rekvisiten i 6 kap. 1 och 1 a §§ BrB. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte ska följande frågeställning besvaras: 

- I vilka situationer kan gärningar med rubriceringen köp av sexuell 

tjänst även rubriceras som uppsåtlig eller oaktsam våldtäkt i och med 

att ett frivillighetsrekvisit har införts i våldtäktsbestämmelsen?  

 

För att kunna besvara frågeställningen och uppnå syftet kommer uppsatsen 

utöver att besvara frågeställningen även redogöra för den kriminaliserade 

gärningen i såväl 6 kap. 1 och 1 a §§ BrB som 6 kap. 11 § BrB. Vid 

redogörelsen om 6 kap. 1 § BrB läggs ett särskilt fokus på rekvisitet om 

frivillighet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsen begränsas i både tid och antalet ord är det nödvändigt 

att göra ett antal avgränsningar.  
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Brotten som behandlas är framförallt våldtäkt och oaktsam våldtäkt i 6 kap. 

1 och 1 a §§ samt köp av sexuell tjänst i 6 kap. 11 § BrB. Om en 

gärningsperson döms för våldtäkt så kan brottet rubriceras som ringa eller 

grovt, men en diskussion om gradindelning förs inte i uppsatsen. Enbart 

brott av normalgraden behandlas. De närbesläktade brotten som begås mot 

barn, det vill säga våldtäkt mot barn i 6 kap. 4 § BrB och utnyttjande av 

barn genom köp av sexuell handling i 6 kap. 9 § BrB berörs inte. Köp av 

sexuell tjänst har även en nära koppling till brottet människohandel i 4 kap. 

1 a § BrB, vilket enbart redogörs för översiktligt för att ge en förståelse vid 

rättsfall och diskussioner som behandlas i uppsatsen.  

 

Vidare behandlas endast svensk rätt och brott som begåtts i Sverige. En 

jämförelse med andra stater sker alltså inte.  

 

Eftersom uppsatsen behandlar köp av sexuella tjänster i förhållande till 

rekvisitet om frivillighet i 6 kap. 1 § BrB görs även en avgränsning 

beträffande de rättsliga avgöranden som behandlas. Enbart avgöranden om 

våldtäkt med en frivillighetsbedömning kommer redogöras för, således har 

avgöranden där en fällande dom har berott på våld eller hot valts bort.  

 

1.4 Teori, metod och material 

Metoden som används i uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden, vilken 

innebär att ett rättsligt problem löses genom att applicera de allmänt 

accepterade rättskällorna på problemet.10 Den rättsdogmatiska analysen 

innebär att fastställa en rättsregel, förklara den och dess relevans i 

sammanhanget och till sist förklara rättsregelns konkreta tillämpning i den 

utpekade situationen.11 Analysen i denna uppsats utgår från en 

 

10 Kleineman (2018), s. 21.  

11 Kleineman (2018), s. 30. 
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argumentation de lege lata, vilket innebär en beskrivning av hur rättsläget 

ser ut,12 samt utgår från ett kritiskt perspektiv. 

 

I arbetet har flera propositioner och statens offentliga utredningar varit av 

stor vikt. Utredningen SOU 2010:49 har varit särskilt betydelsefull för att 

beskriva hur försäljningen av sexuella tjänster ser ut i Sverige. Det ska dock 

betonas att utredningen vid uppsatsens färdigställande är över tio år 

gammal, vilket kan innebära att verkligheten idag ser ut på ett annat sätt än 

vad som framkommer ur materialet. I Sverige föreligger dock en brist på 

undersökningar av, och därmed information om, av både köp och 

försäljning av sexuella tjänster,13 varför utredningen ändå har ansetts vara av 

relevans för uppsatsen. För en beskrivning av gällande rätt har propositioner 

och Petter Asps lagkommentarer från Lexino varit av särskild betydelse.  

 

För att beskriva hur lagstiftningen fungerar i rättstillämpningen har 

avgöranden från Högsta domstolen och ett avgörande från Svea hovrätt 

använts. I Sverige finns ingen formell prejudikatbundenhet, men 

prejudicerande avgöranden anses i stor utsträckning utgöra gällande rätt och 

vara vägledande.14 Avgörandet från Svea hovrätt bör därför beaktas med 

försiktighet då det saknar prejudicerande värde, men jag har valt att använda 

det ändå eftersom ett avgörande från andra instans kan ge en indikation på 

det aktuella rättsläget.  

 

 

12 Kleineman (2018), s. 36. 

13 Folkhälsomyndigheten: ”Personer som har sex mot ersättning”, uppdaterad 2018-01-09, 

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-

hivprevention/hiv-och-sti-prevention/kunskapsstod-och-uppfoljning-

hivsti/preventionsgrupper/personer-som-har-sex-mot-ersattning/>, besökt 2021-04-08. 

14 Kleineman (2018), s. 39. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/hiv-och-sti-prevention/kunskapsstod-och-uppfoljning-hivsti/preventionsgrupper/personer-som-har-sex-mot-ersattning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/hiv-och-sti-prevention/kunskapsstod-och-uppfoljning-hivsti/preventionsgrupper/personer-som-har-sex-mot-ersattning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/hiv-och-sti-prevention/kunskapsstod-och-uppfoljning-hivsti/preventionsgrupper/personer-som-har-sex-mot-ersattning/
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1.5 Forskningsläge 

På sexualbrottens område existerar ett stort utbud av forskning och 

utredningar. Frivillighetsrekvisitet i 6 kap. 1 § BrB har vid tidpunkten för 

denna uppsats utformande varit i kraft i nästan tre år, men det har innan 

lagstiftningens ikraftträdande forskats på hur en samtyckesbaserad 

rättsordning skulle se ut. Bland annat kan nämnas Petter Asp15 och 

Madeleine Leijonhufvud16 som skrivit om en samtyckesbaserad 

sexualbrottslagstiftning. Samtycke skiljer sig från frivillighet, men 

forskningen är trots det relevant då innebörden av frivillighet i stort sett 

överensstämmer med den tänkta innebörden av samtycke. 

 

Kriminaliseringen av köp av sexuell tjänst har i många avseenden ansetts 

vara kontroversiell vilket har gett upphov till mycket forskning. Mycket av 

materialet som skrivits om lagstiftningen har varit i ett kritiskt perspektiv till 

lagstiftningen som sådan. På området kan nämnas Claes Lernestedt17 och 

Per Ole Träskman18 som skrivit om kriminaliseringen. Bortsett från 

kriminaliseringen som sådan finns det kvar att önska beträffande 

forskningen om försäljning av sexuella tjänster. Även om det existerar 

forskning om att försäljning i vissa fall kan anses vara skadligt saknas 

mycket information av i vilken utsträckning det faktiskt är det, och vilken 

betydelse det ska ha för lagstiftningen.    

 

 

15 Se exempelvis Asp (2010), Sex och samtycke. 

16 Se exempelvis Leijonhufvud (2015), Svensk sexualbrottslag. En framåtsyftande blick. 

17 Se exempelvis Lernestedt och Hamdorf, ”Sexköpskriminaliseringen – till skydd för vad? 

– del II”. 

18 Se exempelvis Träskman, ”’Den som betalar för sex är en brottsling’ Om den svenska 

kriminaliseringen av sexköp som ett medel för att motverka prostitutionen”. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel inleds med en kort redogörelse för 

våldtäktsbrottets historiska bakgrund med syfte att ge en förståelse för vad 

våldtäktsbrottet innebär idag och hur det skiljer sig från den tidigare 

lagstiftningen. I det andra kapitlet görs även en redogörelse av den gällande 

kriminaliseringen av våldtäktsbrottet, med störst utrymme till en 

beskrivning av frivillighetsrekvisitet.  

 

Uppsatsens tredje kapitel inleds med en överblick av hur försäljningen av 

sexuella tjänster i Sverige ser ut idag. Därefter följer en historisk 

presentation av varför brottet köp av sexuell tjänst har tillkommit samt hur 

lagstiftningen ser ut idag sett till såväl köp av sexuella tjänster som 

människohandel.  

 

Det fjärde kapitlet innehåller en redogörelse för ett avgörande från Svea 

hovrätt där en sexköpare dömdes för oaktsam våldtäkt.  

 

Avslutningsvis innehåller det femte kapitlet en analys och sammanfattning 

av det som framkommit i uppsatsens andra, tredje och fjärde kapitel. I detta 

kapitel uppnås och besvaras syftet samt frågeställningen som angavs i det 

första kapitlet.  
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2 Våldtäkt 

2.1 Utveckling av våldtäktsbegreppet 

Brottsbalken trädde i kraft år 1965.19 I och med ikraftträdandet bestod 

våldtäkt i att en man tvingade en kvinna till samlag genom våld å henne 

eller hot som innebar trängande fara.20 År 1984 gjordes 

våldtäktsbestämmelsen bland annat könsneutral och utvidgades till att 

utöver samlag även innefatta därmed jämförligt sexuellt umgänge.21 Innan 

reformen 2018 utgjordes våldtäktsbrottet av att en person genom våld, hot 

eller otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation tvingade någon 

annan till samlag alternativt till att företa eller tåla en annan sexuell handling 

som med hänsyn till kränkningens allvar var jämförlig med samlag.22 

Genom 2018 års reform avskaffades kravet på våld och hot, och gränsen för 

en straffbar gärning sattes vid att en person inte deltog frivilligt i den 

sexuella handlingen.23 

 

2.2 Gällande rätt 

2.2.1 Den brottsliga gärningen 

Till ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB döms den som genomför ett 

samlag eller en annan sexuell handling med en person som inte deltar 

frivilligt. Med samlag avses enbart heterosexuella vaginala samlag, utan 

 

19 1 § lag (1964:163) om införande av brottsbalken. 

20 Prop. 1962:10 s. A 17. 

21 SFS 1984:399. 

22 SFS 2013:365. 

23 SFS 2018:618. 
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krav på sädesutlösning eller varaktighet.24 För att en annan sexuell handling 

ska vara straffbar som våldtäkt ska den med hänsyn till kränkningens allvar 

vara jämförlig med samlag, exempelvis anala eller orala samlag.25 Att delta 

kan göras både passivt och aktivt, det räcker alltså att närvara för att ha 

deltagit i en sexuell handling.26 I 6 kap. 1 a § BrB stadgas brottet oaktsam 

våldtäkt, som innebär att gärningspersonen begår en handling som anges i 6 

kap. 1 § BrB och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra 

personen inte deltar frivilligt.  

 

2.2.2 Innebörden av frivillighet 

Våldtäktsbrottet innebär en kränkning av det sexuella självbestämmandet.27 

Det saknar dock betydelse för frivilligheten om en person verkligen är 

positivt eller negativt inställd till den sexuella handlingen. Det går alltså att 

delta i ett samlag eller en annan sexuell handling som man helst skulle avstå 

från. Lagstiftaren förklarar detta genom att en person som genomför en 

sexuell handling med någon som gett uttryck för sin vilja att delta ska som 

utgångpunkt kunna lita på uttrycket. I förarbetena ges ingen definition på 

vad ett frivilligt deltagande innebär, utan det är upp till domstolarna att i 

varje enskilt fall bedöma om frivillighet föreligger.28 

 

Enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB ska det särskilt beaktas om frivilligheten kommit 

till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. Att särskilt beakta om 

frivilligheten kommit till uttryck innebär att det inte finns ett krav på att 

frivilligheten ska ha framkommit. I förarbeten menade regeringen att om ett 

krav på uttryckt frivillighet skulle uppställas skulle det kunna leda till 

 

24 Prop. 2004/05:45 s. 36. 

25 Prop. 2012/13:111 s. 36. Se även prop. 2017/18:177 s. 27 f.  

26 Prop. 2017/18:177 s. 31. 

27 Asp, kommentaren till 6 kap. 1 § BrB, avsnitt 1. 

28 Prop. 2017/18:177 s. 33. 
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situationer då straffansvar uppkommer när en person förvisso deltar 

frivilligt, men inte har gett ett uttryck för detta.29  

 

2.2.2.1 När en person aldrig kan anses delta frivilligt 

Om ett deltagande i sexuella handlingar är en följd av misshandel, annat 

våld eller vissa typer av hot kan det aldrig anses vara frivilligt enligt 6 kap. 

1 § 1 st. 1 BrB. Våld som förekommer i de sexuella handlingarna efter en 

överenskommelse omfattas inte av bestämmelsen, utan det är enbart 

situationer då den sexuella handlingen har framtvingats genom användande 

av våld som avses. De hot som omfattas av bestämmelsen är hot om 

brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott samt hot 

om att lämna ett menligt meddelande om någon annan.  

 

För straffansvar enligt 6 kap. 1 § 1 st. 1 BrB krävs inte att den som 

genomför ett samlag eller en annan sexuell handling är samma person som 

framtvingat den sexuella handlingen genom våld eller hot. Den som 

genomför en sexuell handling kan alltså dömas för våldtäkt om denne är 

uppsåtlig eller oaktsam beträffande att den andra partens deltagande är en 

följd av våld eller hot från en tredje part. Innebörden av uppsåt och 

oaktsamhet beskrivs i avsnitt 2.2.3 och 2.2.4. I förarbetena anges att fall av 

sexköp där säljaren är utsatt för människohandel därför kan falla under 

lagrummet och rubriceras som våldtäkt.30 En redogörelse för 

människohandel finns i avsnitt 3.3.2. 

 

I 6 kap. 1 § 1 st. 2 BrB anges att om en gärningsperson otillbörligt utnyttjar 

att den andra personen befinner sig i en särskilt utsatt situation kan 

frivillighet aldrig anses föreligga. I lagrummet anges exempel på situationer 

då en person kan vara i en särskilt utsatt situation, vilka är om en person 

lider av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning. Exemplen som 

 

29 Prop. 2017/18:177 s. 31 f.  

30 Prop. 2017/18:177 s. 38 f. 
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anges är dock inte uttömmande, och andra situationer kan efter en 

helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet anses utgöra en 

särskilt utsatt situation. För att gärningen ska grunda straffansvar uppställs 

inte krav på att offret helt saknar förmåga att värja sig, kontrollera sina 

handlingar eller uppfatta det sexuella övergreppet. Det räcker att offret har 

begränsade möjligheter att värja sig mot ett övergrepp, och 

omständigheterna kan hänföras såväl till offret som till yttre förhållanden. 

Att den särskilt utsatta situationen otillbörligt ska utnyttjas innebär att det 

ska finnas ett orsakssamband på så vis att gärningspersonen uppnår sitt syfte 

genom just utnyttjandet av offrets utsatta situation.31  

 

Den sista situationen då det uttryckligen stadgas att en person aldrig kan 

delta frivilligt är enligt 6 kap. 1 § 1 st 3 BrB när gärningspersonen förmår 

den andre att delta genom att allvarligt missbruka att denne står i 

beroendeställning till gärningspersonen. Beroendeställningen ska ha sin 

grund i någon form av avhängighetsförhållande och beroendet ska gälla i 

förhållande till gärningspersonen. Det kan exempelvis röra sig om ett 

anställnings- eller lydnadsförhållande, ett ekonomiskt mellanhavande eller 

ett narkotikamissbruk. För att kravet på allvarligt missbruk ska vara uppfyllt 

krävs inte att det är gärningspersonen som tagit initiativ till de sexuella 

handlingarna, men det krävs att gärningspersonen genom psykiskt 

orsakande förmått den andra parten att delta. Det kan beskrivas som att 

gärningspersonen använder ett maktövergrepp mot en svagare part.32 

 

I 2008 års sexualbrottsutredning föreslogs att även användande av 

erbjudanden skulle kriminaliseras särskilt bland sexualbrotten eftersom ett 

samtycke vid sådana fall inte kunde anses vara relevant. En förutsättning 

skulle då vara att erbjudandet inneburit att offret inte haft några egentliga 

möjligheter att tacka nej till det, exempelvis för att erbjudandet skulle vara 

en förutsättning för att personen inte skulle drabbas av en skada. Ett 

 

31 Prop. 2012/13:111 s. 112 f.  

32 Jareborg m.fl. (2015) s. 128. 
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exempel som gavs var att en person med en konkursmässig rörelse fick 

erbjudande om ekonomisk hjälp i utbyte mot sex.33 Förslagen genomfördes 

dock inte, då lagstiftaren framhöll att situationer där förövaren använder 

erbjudanden för sex beroende på omständigheterna redan kunde falla under 

ett antal brottsbeskrivningar, varav våldtäkt och köp av sexuell tjänst angavs 

som exempel. Lagstiftaren menade dessutom att det inte fanns stöd för att 

det förelåg en brist i den då befintliga lagstiftningen för ovan beskrivna 

situationer, och den befintliga lagstiftningen ansågs utgöra tillräckligt 

skydd.34 

 

2.2.3 Uppsåt  

Att en gärning är uppsåtlig förstås som att den är medveten och 

kontrollerad, och att gärningspersonen förstår vad denne faktiskt gör.35 Den 

lägsta formen av uppsåt är likgiltighetsuppsåt, som prövas genom två steg. 

Inledningsvis ska prövas om gärningspersonen uppfattat att en risk för att en 

viss effekt av gärningen kan inträffa eller att en viss omständighet 

föreligger. Denna del av prövningen kan formuleras som att 

gärningspersonen åtminstone misstänker att effekten kommer inträffa eller 

att omständigheten föreligger. I det andra steget prövas gärningspersonens 

inställning till den riskerade effekten eller omständigheten. Denna del av 

prövningen kan formuleras som att gärningspersonen inte ser effekten eller 

omständigheten som skäl nog att avstå från gärningen, alltså är likgiltig 

inför riskens förverkligande.36 

 

Eftersom det i 6 kap. 1 § BrB inte anges om det krävs uppsåt eller 

oaktsamhet för straffbarhet krävs det att gärningspersonen agerar med 

uppsåt enligt 1 kap. 2 § 1 st. BrB. Uppsåtet ska täcka såväl den sexuella 

 

33 SOU 2010:71 s. 228 f. 

34 Prop. 2012/13:111 s. 27 f.  

35 Asp, Ulväng, Jareborg (2013) s. 285. 

36 Asp, Ulväng, Jareborg (2013) s. 290 f.  
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handlingen som att den andra inte deltar frivilligt. För att kravet på att 

gärningspersonen har uppsåt till den sexuella handlingen ska vara uppfyllt 

ska gärningspersonen ha uppsåt till de faktiska omständigheter som gör att 

domstolen kvalificerar handlingen som ett samlag eller därmed jämförlig 

handling. Det krävs alltså inte att gärningspersonen själv kvalificerar 

handlingen som sexuell.37  

 

Beträffande frivilligheten krävs det för att uppsåt ska vara uppnått att 

gärningspersonen förstår att den andra personen inte deltar frivilligt, 

alternativt att gärningspersonen inser risken att den andra personen inte 

deltar frivilligt. Om det andra alternativet är för handen krävs det dessutom 

att en insikt om den bristande frivilligheten hos den andra parten inte hade 

förmått gärningspersonen att avstå från de sexuella handlingarna. 

Prövningen ska göras utifrån de faktiska omständigheterna i det enskilda 

fallet.38 Om offret inte kan anses delta frivilligt på grund av att denne 

befinner sig i en särskilt utsatt situation behöver gärningspersonen inte själv 

klassificera offrets situation som särskilt utsatt för att gärningen ska vara 

uppsåtlig, utan det räcker att uppsåt föreligger i förhållande till förekomsten 

av de omständigheter som ligger till grund för domstolens bedömning.39 

 

2.2.4 Oaktsamhet 

Oaktsamhet förekommer i två former, medveten och omedveten. Medveten 

oaktsamhet anses föreligga när gärningspersonen inser möjligheten eller har 

misstanke att en viss effekt kommer inträffa genom agerandet alternativt att 

en viss omständighet föreligger. Prövningen av medveten oaktsamhet 

överensstämmer således med det första steget i prövningen av 

likgiltighetsuppsåt. Det som skiljer medveten oaktsamhet från 

likgiltighetsuppsåt är att den medvetet oaktsamme inte är likgiltig inför 

 

37 Asp, kommentaren till 6 kap. 1 § BrB, avsnitt 2.7.2 och 2.7.3. 

38 NJA 2019 s. 668 Övernattningen p. 21, 23 och 26.  

39 Prop. 2012/13:111 s. 113. 
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riskens förverkligande, utan enbart inför risken som sådan. Omedveten 

oaktsamhet föreligger istället om gärningspersonen har skälig anledning att 

anta eller borde förstå att en viss effekt kommer att inträffa på grund av 

gärningen eller att en viss omständighet föreligger. Prövningen av om 

omedveten oaktsamhet föreligger består av att undersöka vad 

gärningspersonen kunde ha gjort för att komma till insikten som denne hade 

skälig anledning att ha, och om gärningspersonen borde ha gjort detta. Vad 

som avses med vad gärningspersonen kunde och borde ha gjort är 

exempelvis att tänka efter eller vara aktsam.40 

 

För att en gärning ska vara straffbar enligt 6 kap. 1 a § BrB ska 

gärningspersonen ha uppsåt till de faktiska omständigheterna som ligger till 

grund för att handlingen klassificeras som ett samlag eller en därmed 

jämförlig handling. Beträffande omständigheten att motparten inte deltar 

frivilligt görs dock ett avsteg från uppsåtskravet i 1 kap. 2 § 1 st. BrB på 

grund av det uttryckliga stadgandet i 6 kap. 1 a § BrB. Istället krävs att 

gärningspersonen varit oaktsam till omständigheten. Sådan oaktsamhet som 

träffas av straffansvar är den kvalificerade formen grov oaktsamhet. Syftet 

med en kvalificerad form av oaktsamhet är att kriminalisera gärningar som 

trots avsaknad av uppsåt anses vara särskilt straffvärda. Fall av medveten 

oaktsamhet bör generellt anses utgöra grov oaktsamhet, men även fall av 

omedveten oaktsamhet kan klassas som grov.41  

 

 

 

 

 

40 Asp, Ulväng, Jareborg (2013) s. 114 f. 

41 Prop. 2017/18:177 s. 84 f. 
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3 Köp av sexuell tjänst 

3.1 Personer som har sex mot ersättning 

Personer som har sex mot ersättning är inte en homogen grupp, utan de har 

olika erfarenheter av att sälja sexuella tjänster. Orsakerna till att börja sälja 

sexuella tjänster kan vara av exempelvis ekonomiska skäl, för att få 

uppmärksamhet och bekräftelse alternativt vara en reaktion på sexuella 

övergrepp och fungera som ångestdämpning eller som en självskada. 

Inträdet i försäljningen kan även bero på olika tillfälligheter, exempelvis 

som att personen blivit erbjuden ersättning via internet, att personen har 

arbetat på en strippklubb eller att personen blivit övertalad av sexköparen.42 

Enligt Amnesty saknar personer som säljer sexuella tjänster i många fall 

skydd och stöd från samhället, och är ofta utsatta för bland annat våld, 

utpressning och trakasserier.43  

 

2010 slutfördes en utvärdering av sexköpslagens effekter tio år efter att den 

infördes, där det framkom att det i missbrukarkretsar och i socialt utsatta 

miljöer erbjöds sexuella tjänster i utbyte mot exempelvis droger, mat och 

husrum.44 Som en del av utvärderingen intervjuades både personer som hade 

tidigare erfarenhet av att sälja sexuella tjänster och personer som fortfarande 

gjorde det. Bland de som fortfarande befann sig i försäljning var majoriteten 

av åsikten att de själva gjort valet att ha sex mot ersättning, och ansåg sig 

därmed inte vara ofrivilligt utsatta för sin situation. Många framhöll att det 

 

42 Socialstyrelsen: ”Sex mot ersättning. Utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna” 

(2015), <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-12-4.pdf>, s. 12 och 27, besökt 2021-04-23. 

43 Amnesty: ”Mänskliga rättigheter för de som säljer sex”, <https://www.amnesty.se/om-

amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/uttalande-om-amnesty-

internationals-policy-om-staters-ansvar-att-respektera-skydda-och-uppfylla-manskliga-

rattigheter-dem-som-saljer-sex/>, besökt 2021-04-08. 

44 SOU 2010:49 s. 113. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-12-4.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-12-4.pdf
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/uttalande-om-amnesty-internationals-policy-om-staters-ansvar-att-respektera-skydda-och-uppfylla-manskliga-rattigheter-dem-som-saljer-sex/
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/uttalande-om-amnesty-internationals-policy-om-staters-ansvar-att-respektera-skydda-och-uppfylla-manskliga-rattigheter-dem-som-saljer-sex/
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/uttalande-om-amnesty-internationals-policy-om-staters-ansvar-att-respektera-skydda-och-uppfylla-manskliga-rattigheter-dem-som-saljer-sex/
https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/uttalanden-och-remissvar/uttalande-om-amnesty-internationals-policy-om-staters-ansvar-att-respektera-skydda-och-uppfylla-manskliga-rattigheter-dem-som-saljer-sex/
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fanns ett behov av att skilja på frivillig och ofrivillig försäljning. Bland de 

personer med erfarenhet av att ha sex mot ersättning, men som inte gjorde 

det längre, menade en stor andel att frivillig försäljning av sexuella tjänster 

inte existerade och att sexköpare alltid hade makten vid ett sexköp. Denna 

andel personer menade att den som har sex mot ersättning blir utnyttjad, 

men inte förstår det förrän den tar sig ur det.45 

 

3.2 Lagstiftningens bakgrund 

Den 1 januari 1999 trädde sexköpslagen i kraft i Sverige. Där stadgades att 

den som mot ersättning skaffade sig en tillfällig sexuell förbindelse skulle 

dömas för köp av sexuella tjänster.46 Ursprungligen bestod förslaget till lag i 

att både köp och försäljning av sexuella tjänster skulle kriminaliseras, men 

möttes av kritik från såväl remissinstanser som regeringen. Som skäl för 

kritiken framhölls bland annat att säljaren av sexuella tjänster i många fall 

var den svagare parten som utnyttjades vid sexköp. Riksåklagaren menade 

att säljaren generellt sätt inte skulle ha haft en sexuell relation med köparen 

om det var ett fritt val. Riksåklagaren ansåg vidare att förbudet mot sexköp 

hörde hemma bland sexualbrotten i brottsbalken då man kunde se det som 

att tvånget till sexuellt umgänge gick från det rena tvånget vid våldtäkt till 

att röra sig om en köpare som utnyttjade säljarens underlägsna ställning. 

Sexköp ansågs vara skadligt, inte bara för samhället, utan även för individen 

som sålde sexuella tjänster.47 Vid tidpunkten för införandet av lagen 

uppskattades det att ungefär hälften av kvinnorna som sålde sex 

missbrukade alkohol eller narkotika, och många av de prostituerade hade 

erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen.48  

 

 

45 SOU 2010:49 s. 129 f.  

46 Prop. 1997/98:55 s. 15. 

47 Prop. 1997/98:55 s. 104; Dnr S97/8122/IFO s. 8. 

48 Prop. 1997/98:55 s. 102 f.  
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3.3 Gällande rätt 

3.3.1 Köp av sexuell tjänst 

3.3.1.1 Den brottsliga gärningen 

Till ansvar för köp av sexuell tjänst döms enligt 6 kap. 11 § BrB den som 

mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. Av 6 kap. 11 § 

första meningen BrB framgår att brottet är subsidiärt i förhållande till övriga 

brott i 6 kap. BrB, straff utdöms alltså enbart om inga andra brott i 6 kap. 

BrB är tillämpliga. Med sexuell förbindelse menas samlag eller annat 

sexuellt umgänge än sådana handlingar som omfattas av 6 kap. 1 § BrB, 

vilka har redogjorts för i avsnitt 2.2.1. Att förbindelsen ska vara tillfällig 

innebär inte att det enbart rör enstaka sexköp. Även personer som flera 

gånger köper sexuella tjänster av samma person, så kallade ”stamkunder”, 

omfattas av bestämmelsen. Då anses varje enskilt sexköp vara en tillfällig 

sexuell förbindelse.49  

 

Med ersättning menas inte enbart ekonomisk ersättning, utan även annan 

ersättning med ett ekonomiskt värde, exempelvis alkohol eller narkotika. 

Ersättningen behöver inte överlämnas för att brottet ska vara fullbordat, utan 

det räcker att den har utlovats. Det föreligger dock ett krav på att 

ersättningen har utgjort en förutsättning för att den sexuella förbindelsen 

skulle äga rum.50 Av 6 kap. 11 § 2 st. BrB framgår att även om ersättningen 

har utlovats eller getts av någon annan så kan den som skaffat sig den 

tillfälliga sexuella förbindelsen dömas för köp av sexuell tjänst.  

 

3.3.1.2 Samtycke saknar betydelse för straffbarheten 

I 24 kap. 7 § BrB stadgas att om en gärning föregås av ett samtycke från den 

mot vilken gärningen riktas utgör den enbart ett brott om den är oförsvarlig. 

 

49 Jareborg m.fl. (2015) s.143 f.; prop. 1997/98:55 s. 136 f.; se även prop. 2004/05:45 s. 33. 

50 Prop. 2004/05:45 s. 104; Jareborg m.fl. (2015), s. 143. 
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Vid köp av sexuell tjänst medför dock inte ett samtycke en ansvarsbefriande 

verkan i enlighet med 24 kap. 7 § BrB. I NJA 2001 s. 527 dömdes en 

gärningsperson för köp av sexuell tjänst efter att ha betalat en annan person 

för att utföra oralsex åt gärningspersonen. I Högsta domstolens domskäl 

angavs att den aktuella gärningen var ett typiskt fall av brottet köp av 

sexuella tjänster, och gärningspersonen dömdes trots att samtycke mellan 

köparen och säljaren förelåg. I referatet har Högsta domstolen inte uttalat sig 

om samtyckets betydelse vidare, men såväl tingsrätt som hovrätt har angett 

att det ligger i brottets natur att samtycke från den som säljer föreligger.  

 

3.3.2 Människohandel 

Människohandel innebär enligt 4 kap. 1 a § BrB att någon rekryterar, 

transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att denne ska 

exploateras för exempelvis sexuella ändamål. Det ska enligt lagrummet 

uppnås genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av annans utsatta 

belägenhet som allvarligt begränsar personens alternativ eller ett annat 

otillbörligt medel om det allvarligt begränsar personens alternativ. Att 

sexuellt exploatera någon annan för sexuella ändamål innebär bland annat 

att utsätta personen för försäljning av sexuella tjänster.51 

 

 

51 Bexar, Mikaela, Karnov lagkommentar, brottsbalk (1962:700) 4 kap. 1 a §, not 136, 

besökt 2021-05-17. 
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4 Svea hovrätts dom i mål nr. B 

5624-19 

Den 15 juli 2019 meddelades en dom i Svea hovrätt där en person dömdes 

för oaktsam våldtäkt i enlighet med 6 kap. 1 a § BrB genom ett sexköp. I 

tingsrättens domskäl angavs att den tilltalade dömdes för oaktsam våldtäkt 

på grunden att denne varit oaktsam beträffande att målsäganden inte kunde 

delta frivilligt på grund av att hon befann sig i en särskilt utsatt situation.52 I 

hovrätten framfördes inga nya bevis som förändrade tingsrättens 

bedömning, varför hovrätten instämde i tingsrättens domskäl och domslut.53  

 

Målsäganden bedömdes befinna sig i en särskilt utsatt situation eftersom 

hon innan händelserna som låg till grund för domen hade förts till Sverige 

av en tredje part genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av hennes 

utsatta belägenhet och andra otillbörliga medel. När målsäganden sedan 

befann sig i Sverige var hon dessutom hårt kontrollerad och exploaterades 

för sexuella ändamål. Eftersom hon varken kunde svenska eller engelska 

och enbart var 18 år ansåg tingsrätten att hon hade begränsade möjligheter 

att freda sin sexuella integritet. Därför ansåg tingsrätten att målsäganden 

inte kunde anses ha deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna även om 

hon genom ord eller handling hade gett uttryck för frivillighet.54 

 

Den tilltalade hade vid två tillfällen betalat för sexuella handlingar med 

målsäganden, varav det andra tillfället ansågs utgöra oaktsam våldtäkt. Det 

hade i målet framkommit att den tilltalade efter det första tillfället tänkt att 

det måste varit någon annan som skötte affärerna och hade på internet i en 

recension av sexköpet skrivit att han misstänkte att hon var utsatt för 

 

52 Uppsala tingsrätts dom 2019-04-26 i mål nr. B 4530-18 s. 70. 

53 Svea hovrätts dom 2019-07-15 i mål nr. B 5624-19 s. 9 f. 

54 Uppsala tingsrätts dom 2019-04-26 i mål nr. B 4530-18 s. 67. 
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trafficking55. Därför bedömde tingsrätten att han måste ha insett att det fanns 

en risk att målsäganden var utsatt för människohandel eller exploaterades 

för sexuella ändamål av en tredje part och därför inte kunde medverka 

frivilligt i de sexuella handlingarna, samt att han var grovt oaktsam i 

förhållande till risken.56  

   

 

55 Tingsrätten tolkar ”trafficking” som människohandel. 

56 Uppsala tingsrätts dom 2019-04-26 i mål nr. B 4530-18 s. 70.  
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5 Analys och slutsatser 

5.1 Hur skiljer sig den sexuella gärningen 

vid våldtäkt och sexköp? 

För att ta reda på om gärningar av köp av sexuell tjänst kan rubriceras som 

våldtäkt är det nödvändigt att beakta brottens likheter och skillnader. En 

viktig gemensam nämnare är att båda brotten innefattar en gärning av 

sexuell art. Dock skiljer sig den sexuella gärningen i 6 kap. 1 § BrB från den 

i 6 kap. 11 § BrB.  

 

Den sexuella gärningen vid våldtäkt består av ett samlag eller en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

samlag. Det är alltså inte vilka sexuella handlingar som helst som omfattas, 

utan de ska vara av ett kvalificerat slag. Vid köp av sexuell tjänst består den 

sexuella gärningen däremot i en tillfällig sexuell förbindelse, med vilket 

förstås dels det område av sexuella handlingar som omfattas av 

våldtäktsbrottet, dels andra sexuella handlingar som inte omfattas av 

våldtäktsbestämmelsen. Köp av sexuell tjänst omfattar således fler straffbara 

sexuella gärningar än våldtäkt.  

 

5.2 Är försäljning av sexuella tjänster 

frivilligt enligt innebörden i 6 kap. 1 § 

BrB? 

Som framgått i uppsatsen finns det ett samband mellan exempelvis social 

eller ekonomisk utsatthet och försäljning av sexuella tjänster. I 

samhällsdiskussionen finns personer med ståndpunkten att sådan försäljning 

sällan eller aldrig kan anses vara ett frivilligt val, och inför 
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kriminaliseringen av sexköp menade Riksåklagaren att sexköp kan ses som 

en lindrigare form av tvång, vilket framgår i avsnitt 3.2. Sexköp har därför 

kopplats till kriminaliseringen av våldtäkt som utgår från bristande 

frivillighet. Frågan uppstår då om samhällsdebattens tolkning av frivilligt 

deltagande överensstämmer med rekvisitet i 6 kap. 1 § BrB. Enligt 

förarbetena är bedömningen av frivilligheten inte beroende av om den 

faktiska inställningen till det sexuella deltagandet är positivt eller negativt, 

utan det är möjligt att frivilligt delta i sexuella handlingar som man helst 

skulle avstå från. Det faktum att en person som säljer sexuella tjänster far 

illa av, eller egentligen inte uppskattar handlingarna, kan således inte 

självständigt utgöra en grund för att denne inte ska anses delta frivilligt.  

 

I 6 kap. 1 § BrB anges att det vid frivillighetsbedömningen särskilt ska 

beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord, handling eller på 

annat vis. Vid ett sexköp ligger det i brottets natur att det föreligger en 

överenskommelse mellan köpare och säljare, vilket innebär att det sexuella 

umgänget i regel föregås av ett samtycke från säljaren, vilket har redogjorts 

för i avsnitt 3.3.1.2. I förarbetena till våldtäktsbrottet framkommer att om en 

person givit ett uttryck för frivillighet vid sexuella handlingar ska motparten 

i regel kunna förlita sig på det. Jag gör därför tolkningen att den typen av 

samtycke som generellt ges vid ett överenskommet sexköp bör väga tungt 

vid bedömningen av om säljaren agerar frivilligt.  

 

Även om frivillighet har kommit till uttryck anges dock i lagtexten 

situationer där en person aldrig kan anses delta frivilligt. Om köparen 

använder våld eller hot för att framtvinga en överenskommelse om sexköp 

skulle säljaren inte kunna anses delta frivilligt enligt 6 kap. 1 § 1 BrB. Som 

framkommit i avsnitt 2.2.1 gäller det även om det är någon annan som 

utövar våldet eller hotet, så som ofta är fallet vid situationer där säljaren är 

utsatt för människohandel. Är sexköparen medveten om att säljaren deltar 

på grund av en sådan omständighet kan sexköpet alltså rubriceras som 

våldtäkt. 
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Man kan då ställa sig frågan om sexköp kan uppfylla rekvisiten i 6 kap. 1 § 

1 st 2 BrB, alltså om köparen otillbörligt utnyttjar att säljaren befinner sig i 

en särskilt utsatt situation. I lagtexten anges ett antal exempel på när en 

person kan anses vara särskilt utsatt. Det rör sig emellertid enbart om 

exempel, och om omständigheterna i den enskilda situationen är sådana att 

en person inte är kapabel att ge uttryck för sin egen vilja kan denne ändå 

anses befinna sig i en särskilt utsatt situation, vilket i sin tur skulle innebära 

att ett givet uttryck på frivillighet skulle vara verkningslöst. Krav på att 

personen helt saknar förmåga att värja sig, kontrollera sina handlingar eller 

uppfatta det sexuella övergreppet föreligger inte. I Svea hovrätts avgörande 

som redogjordes för i uppsatsens kapitel 4 ansågs säljaren ha begränsade 

möjligheter att freda sin sexuella integritet och befinna sig i en särskilt utsatt 

situation på grund av sin unga ålder, bristande kunskaper i både svenska och 

engelska samt på grund av att denne exploaterades av en tredje part för 

sexuella ändamål.  

 

Det finns alltså en möjlighet att bedöma att en person som säljer sexuella 

tjänster har begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och 

därför befinner sig i en särskilt utsatt situation. Omständigheterna i Svea 

hovrätts avgörande är dock inte sådana som föreligger för varje person som 

säljer sexuella tjänster då gruppen av säljare inte är en homogen grupp. 

Såväl ålder som språkkunskaper kan variera, och det är inte alla säljare av 

sexuella tjänster som exploateras av en tredje part. Domstolens bedömning 

kan därför inte tillämpas på alla fall av sexköp. Det innebär dock inte att det 

enbart är när säljaren är utsatt för människohandel som omständigheterna 

kan innebära att säljaren befinner sig i en särskilt utsatt situation. Som 

framkommit i avsnitt 3.1 befinner sig många säljare av sexuella tjänster i 

socialt utsatta miljöer, och om exempelvis sådana omständigheter innebär 

att säljaren har begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet 

innebär det att denne är i en särskilt utsatt situation och inte kan delta 

frivilligt.  
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Om säljaren står i beroendeställning till köparen och köparen allvarligt 

missbrukar det kan säljaren inte heller anses delta frivilligt trots ett givet 

samtycke genom överenskommelsen om sexköpet enligt 6 kap. 1 § 3 BrB. I 

avsnitt 2.2.2 framkom att en sådan beroendeställning ska grunda sig i ett 

avhängigförhållande och kan exempelvis bero på ett narkotikamissbruk. I 

missbrukar- eller socialt utsatta miljöer förekommer det att sexuella tjänster 

erbjuds i utbyte mot exempelvis mat, droger eller husrum, vilket 

framkommit i avsnitt 3.1. Om en sådan situation beror på ett 

avhängigförhållande som avses i 6 kap. 1 § 3 BrB kan det alltså innebära att 

sexköpet utgör en våldtäkt.  

 

Lagstiftarens resonemang kring en kriminalisering av användande av 

erbjudanden i utbyte mot sexuella handlingar kan tolkas som att en sådan 

överenskommelse som generellt förekommer vid sexköp inte bör innebära 

att uttrycket för frivillighet inte kan accepteras. Erbjudandet skulle vid en 

kriminalisering vara av sådant slag att det var en förutsättning för att den 

erbjudne inte skulle drabbas av en skada, så att denne i princip saknade 

möjligheter att tacka nej. Sådana erbjudanden kan självfallet förekomma vid 

sexköp om personen som säljer sexuella tjänster gör det i utbyte mot 

ersättning som används för att undvika exempelvis en ekonomisk skada. 

Lagstiftaren valde dock att inte särskilt kriminalisera användande av 

erbjudanden eftersom gärningar av sådant slag kunde omfattas av befintliga 

kriminaliseringar. Det tyder på att lagstiftaren inte anser att varje 

användande av erbjudande i utbyte mot sexuella handlingar är av sådant slag 

att det bör vara brottsligt.  

 

5.3 Vilket ansvar finns hos sexköparna?  

För att ett sexköp ska bedömas som våldtäkt krävs utöver att det sexuella 

umgänget är en sexuell handling som omfattas av våldtäktsbrottet och att det 

föreligger bristande frivillighet hos säljaren även att köparen agerar med 

uppsåt i förhållande till sitt eget handlande och till den bristande 
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frivilligheten. Agerar sexköparen med oaktsamhet i förhållande till att 

säljaren inte deltar frivilligt kan sexköpet istället rubriceras som oaktsam 

våldtäkt. För att en sexköpare ska kunna dömas för oaktsam våldtäkt krävs 

alltså att köparen misstänker eller borde ha förstått att säljaren inte agerade 

frivilligt. För att kunna dömas för våldtäkt krävs istället att sexköparen 

åtminstone misstänkt att säljaren inte agerade frivilligt och dessutom inte 

såg risken för bristande frivillighet som skäl nog att avstå från att genomföra 

sexköpet.  

 

Som konstaterats i avsnitt 5.1 kan inte alla sexköp rubriceras som våldtäkt 

på grund av de skilda sexuella gärningarna, och som framgår av avsnitt 5.2 

kan inte säljare av sexuella tjänster regelmässigt ses som ofrivilliga 

deltagare. I de fall när ett sexköp avser en sexuell handling som omfattas av 

våldtäktsbrottet och säljaren inte agerar frivilligt utifrån betydelsen i 6 kap. 

1 § BrB måste en uppsåts- eller oaktsamhetsprövning göras. Som framgått 

av avsnitt 2.2.3 och 2.2.4 ska en sådan bedömning göras utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. Det går alltså inte att göra en generell 

bedömning att sexköpare borde inse att en risk föreligger att säljaren inte 

agerar frivilligt.  

 

I Svea hovrätts avgörande som redogjordes för i uppsatsens kapitel 4 hade 

köparen vid två tillfällen köpt sexuella tjänster av samma person. Vid första 

tillfället förekom omständigheter som fick köparen att misstänka 

människohandel efter misstankar om att det inte var säljaren själv, utan 

någon annan som skötte affärerna. Med beaktning av denna omständighet 

gjorde Svea hovrätt bedömningen att köparen vid det andra tillfället måste 

insett att säljaren inte agerade frivilligt och därmed var grovt oaktsam. I 

detta avgörande kan man se hur bedömningen gjordes med utgångspunkt i 

köparens faktiska vetskap om omständigheterna i fallet. 
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5.4 Ett sexköp kan rubriceras som 

våldtäkt 

För att ett sexköp ska rubriceras som våldtäkt eller oaktsam våldtäkt krävs 

det att sexköpet uppfyller samtliga rekvisit i 6 kap. 1 och 1 a §§ BrB. Alltså 

ska sexköpet innebära att köparen genomför ett samlag eller en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

samlag med säljaren som inte deltar frivilligt. Som tidigare konstaterats i 

analysen innefattar sexuell förbindelse i 6 kap. 11 § BrB fler gärningar än 

samlag och andra sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens 

allvar är jämförliga med samlag. Därför kan enbart sexköp som innefattar 

en sexuell handling som omfattas av 6 kap. 1 § BrB rubriceras som våldtäkt.  

 

Eftersom ett sexköp i regel grundas i en överenskommelse mellan köpare 

och säljare ligger det i brottets natur att säljaren samtycker till det sexuella 

umgänget. Köparen ska som utgångspunkt kunna lita på denna typ av 

uttryck för frivillighet även om säljaren egentligen är negativt inställd till 

det sexuella umgänget. Trots att ett uttryck för frivillighet har givits av 

säljaren ska denne inte anses agera frivilligt om några i lagtexten givna 

omständigheter föreligger. Omständigheterna som avses är om köparen 

allvarligt missbrukar säljarens beroendeställning till denne, om säljaren 

genom våld eller hot tvingats till den sexuella handlingen och köparen är 

medveten om det alternativt om köparen otillbörligt utnyttjar att säljaren 

befinner sig i en särskilt utsatt situation med begränsade möjligheter att 

freda sin sexuella integritet. Det saknas dock en uttrycklig legaldefinition av 

vad frivillighet innebär. Därför måste domstolarna i varje enskilt fall göra en 

bedömning av om frivillighet föreligger, och det går inte att regelmässigt 

betrakta säljare av sexuella tjänster som ofrivilliga deltagare i de sexuella 

handlingarna.  

 

Förutom att sexköpet måste uppfylla samtliga rekvisit i 6 kap. 1 § BrB 

måste dessutom sexköparen agera med uppsåt till sina gärningar och med 
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uppsåt alternativt med oaktsamhet i förhållande till att säljaren inte agerar 

frivilligt för att köpet ska rubriceras som våldtäkt eller oaktsam våldtäkt. 

Köparen måste alltså åtminstone haft anledning att misstänka att 

omständigheter som innebar att säljaren inte agerade frivilligt förelåg trots 

att en överenskommelse om sexuellt umgänge ägt rum för att dömas för 

oaktsam våldtäkt. För att sexköpet ska rubriceras som våldtäkt ska 

sexköparen haft en faktisk misstanke om den bristande frivilligheten och 

dessutom ställt sig likgiltig till densamma.   

 

Avslutningsvis kan konstateras att den i inledningen uppställda 

frågeställningen ”i vilka situationer ska gärningar med rubriceringen köp av 

sexuell tjänst även rubriceras som uppsåtlig eller oaktsam våldtäkt i och 

med att ett frivillighetsrekvisit har införts i våldtäktsbestämmelsen?” nu är 

besvarad. Sexköp kan inte regelmässigt rubriceras som våldtäkt på grund av 

brottens olika tillämpningsområden, att säljare av sexuella tjänster inte 

generellt kan anses delta ofrivilligt samt att köpare av sexuella tjänster inte 

generellt kan anses agera med uppsåt eller oaktsamhet. Däremot kan det 

uppstå situationer då ett sexköp även uppfyller rekvisiten i 6 kap. 1 eller 1 a 

§§ BrB, efter en bedömning av det enskilda fallet.  
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https://www.tv4.se/klipp/va/12745901/paolo-roberto-jag-har-kopt-sex
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Socialdepartementets sammanställning av remissyttranden över 

Prostitutionsutredningens betänkande ”SOU 1995:15 Könshandeln”, Dnr 

S97/8122/IFO. 
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Rättsfallsförteckning 

Högsta domstolen 

NJA 2001 s. 527 

NJA 2019 s. 668 Övernattningen 

 

Övriga domstolar  

Svea hovrätts dom 2019-07-15 i mål nr. B 5624-19 

Uppsala tingsrätts dom 2019-04-26 i mål nr. B 4530-18 
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