
 

 

 

 
 
 

 

Remissvar 
Diarienummer: JU2016/04647/L5 

 

Yttrande av Centerkvinnorna över Remiss av SOU 2016:42 

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn 
genom köp av sexuell handling. 

 

Sammanfattning 

Centerkvinnorna stödjer inte utredningens förslag om gradindelning av sexköp.  

Genom att gradindela frångås de grundläggande principerna om att all form av 
prostitution är skadligt för samhället och utgör en del av mäns våld mot kvinnor.  

 

Lagstiftningen finns redan och påföljderna kan nyanseras genom nuvarande 
straffskala. Fokus bör istället ligga vid att lagen ska tillämpas i högre grad.  

Inga fall av sexköp ska falla under ”förmildrande omständigheter.” 
 

Farhågor med utredningens förslag: 
En gradindelning skulle kunna leda till att resurser fokuserar mer på de mest 

straffvärda fallen - med risk att färre brott totalt beivras - vilket på sikt riskerar 
minska lagstiftningens attitydpåverkande effekt.  

 

En av sexköpslagens största vinster är den normgivande och avskräckande 
effekten, ämnad till att motverka efterfrågan för alla former av sexköp, inte bara 

de som anses ”mest grova”. Sexköpslagstigningens grundidé går ut på att alla 
sexköp är allvarliga brott och att all prostitution är skadlig.  

 

Därför bör inga fall av sexköp falla under ”förmildrande omständigheter” då detta 

motsäger sig grundprincipen att alla köp av sexuell handling är allvarliga.  
 

Snarare bör fler sexköp leda till hårdare domar, inklusive fängelsestraff vid 
försvårande omständigheter. Om så inte är fallet bör praxis därtill vara att 
strafföreläggande skickas till folkbokföringsadress. 

 

Hittills har inte ett enda fall dömts till fängelse vilket ger signalen att sexköp, 

även under försvårande omständigheter, ses som ett icke-allvarligt bötesbrott. 
Det är häpnadsväckande att brottet köp av sexuell tjänst länge har haft samma 

straffskala som snatteri, med maximum fängelse i sex månader. År 2011 
skärptes straffet för köp av sexuell tjänst, då straffmaximum höjdes till fängelse i 

ett år. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt, eftersom den högre delen av 



 

 

straffskalan, fängelsestraff, till synes aldrig har använts av domstolarna.   

 
Slutligen bör större resurser läggas till fler prostitutionsgrupper inom polisen i 

hela landet, samt större satsningar för förebyggande arbete för unga. 

 

Summering av våra förslag:  
 

Problemet är inte lagstiftningen utan tillämpningen av nuvarande lagstiftning. 
Centerkvinnorna anser att: 

1. straffen läggs för lågt på straffskalan  

2. inte tillräckligt med resurser läggs vid att hitta och beivra sexköpare  
3. för få ärenden prövas under brottet ”försvårande omständigheter” (exempelvis 

för köp av sexuell handling av minderårig person eller av person i skyddslös eller 
extra utsatt situation). 
 

Centerkvinnorna styrker utredningens förslag på följande punkter: 

 

1. Straffet för brottet köp av sexuell handling av barn ska skärpas för att 
återspegla brottets allvar.  

2. Aktsamhetskravet för en gärningsman beträffande barnets ålder vid 

sexualbrott mot barn ska tydliggöras och skärpas. Prövningen av 
gärningsmannens oaktsamhet måste bli mer enhetlig.  

3. Köp av sexuell tjänst i utlandet ska läggas till listan av brott som undantas 
från kravet på dubbel straffbarhet.  
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