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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 juli 2010 beretts tillfälle att avge 
yttrande över betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst – En utvärdering 1999 – 2008 
(SOU 2010:49).  
 
Advokatsamfundet ser positivt på förslaget att inrätta ett nationellt centrum mot 
prostitution och människohandel. Det framgår av utredningen att det saknas en 
kontinuerlig uppföljning och systematisk kunskap inom området. Inrättandet av ett 
nationellt centrum skulle innebära en behövlig samordning och en möjlighet till 
utvecklande av en teori- och metodbaserad utvärdering i syfte att nå bättre kunskap inom 
området att tillämpas på framtida insatser mot prostitution och människohandel.  
 
Advokatsamfundet delar den i betänkandet uttryckta uppfattningen att gränsdragningen 
vid försöksbrott inte ska lösas genom lagstiftning utan genom praxis.  
 
Förslaget att höja straffmaximum från sex månader till ett år anser Advokatsamfundet är 
väl övervägt. Utredningen har genomlyst och värderat centrala aspekter av saken bl.a. i sin 
jämförelse med annan sexualbrottslighet som koppleri, köp av sexuell handling av barn. 
Lagstiftningen mot sexköp genomfördes med utgångspunkt i att sexhandeln i Sverige 
skulle minska. Utredningen har kunnat konstatera att efter tio år med aktuell lagstiftning 
har prostitutionen i Sverige i en nationell och internationell jämförelse i vart fall inte ökat.  
 
Av den genomgång av praxis som utredningen redogör för, framkommer att domstolarna i 
lagföringen sällan tar hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet. Ett skäl till detta kan 
vara att det i förarbetena saknas närmare vägledning för att bedöma det enskilda brottets 
straffvärde. Utredningen påtalar att det finns ett behov av en nyansering av variationerna 
mellan olika sexköpsbrott. Advokatsamfundet delar utredningens bedömning att en 
nyansering bör ske, att domstolarna i högre utsträckning bör ta hänsyn till försvårande 



   

 

eller förmildrande omständigheter vid bestämmandet av straffvärde och påföljdsval samt 
att de omständigheter som anges bör kunna vägas in i en sådan bedömning. 
 
För att en differentierad bedömning ska kunna ske och för att markera att de allvarligaste 
fallen har ett högre straffvärde, finns behov av att skapa ett större utrymme också för en 
mer nyanserad påföljdsbestämning. Mot den bakgrunden delar Advokatsamfundet 
utredningens uppfattning om att straffmaximum bör höjas från fängelse i sex månader till 
fängelse i ett år. 
 
Vidare delar Advokatsamfundet uppfattningen att den som utnyttjas i prostitution kan vara 
att anse som målsägande, men att bedömningen alltid måste avgöras i varje enskilt fall. 
Mot bakgrund av vad som ovan anförts beträffande differentiering och behovet av en mer 
nyanserad påföljdsbestämning, anser Advokatsamfundet att när straffvärdet av 
sexköparens eller annans brott mot säljaren av sexuella tjänster får anses vara sådant att 
gärningen eller gärningarna bedöms ligga på fängelsenivå, det i vissa fall kan finnas 
anledning att betrakta säljaren av en sexuell tjänst som målsägande. I sådana fall bör det 
också finnas möjlighet att förordna ett målsägandebiträde. 
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