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 I

 Sammanfattning 
Syftet med vårat arbete är att få fördjupade kunskaper om den s.k. 

”Sexköpslagen”. Vi vill undersöka hur lagen tillämpas i praktiken av polisen och 

vilka svårigheter som uppstår när lagen ska tillämpas. Följande frågor söker vi 

svar på: Varför går så få anmälningar till åtal och varför leder så få åtal till 

fällande domar?  

 

Gruppen har studerat det material som finns på området. Studierna omfattas av 

rapporter från Rikspolisstyrelsen, Socialtjänsten och Brottsförebyggande rådet. Vi 

har även använt artiklar från tidskrifter och Internet. 

 

Vi har under arbetets gång djupstuderat det tillgängliga materialet. En nackdel 

med vårat sätt att arbeta är att våra subjektiva värderingar ligger till grund för det 

litteratururval vi gjort.  

 

Resultatet av vårat arbete är att vi identifierat två faktorer som påverkar 

rättssystemets möjligheter att arbeta mot prostitution utifrån lagen om förbud mot 

köp av sexuella tjänster. Dessa två faktorer är domstolens höga beviskrav och 

polisens möjligheter att bedriva spaning. Den senare faktorn styrs till stor del av 

möjligheten att använda tvångsmedel. En möjlighet som begränsas av brottets 

låga straffvärde. 

 

Lagen är först och främst en s.k. normlag. Samhällets ”fördömande” av 

sexköparen fyller givetvis sin funktion mot en stor del av köparna, men det finns 

en risk för att problemet flyttar till andra arenor som öppnar möjligheter för dem 

som fortfarande vill köpa sex anonymt.
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1 Inledning 
Vi har valt att skriva om polisens möjligheter att arbeta med lagen om förbud 

mot köp av sexuella tjänster. Gruppen inspirerades av den diskussion som pågår 

runt lagstiftningen och den kritik som framförts.  

 

I en motion till riksdagen kritiseras lagen med motiveringen att den sänder ut 

märkliga signaler då den kriminaliserar köparen men inte säljaren. I motionen 

går vidare att läsa att lagen inte har lett till minskad prostitution och att lagen 

gör det farligare för de prostituerade som får det sämre.1 

 

Lagen har även föregåtts av diskussioner kring hur den bäst bör utformas och 

vad den ska kriminalisera. I efterhand menar många att lagen är svår att 

tillämpa i praktiken. Vi kommer därför att undersöka vilka möjligheter polisen 

har att tillämpa lagen i praktiken. 

 

1.1 Bakgrund 

Prostitution är ett fenomen som funnits i alla tider. Formerna för och 

inställningen till prostitution har dock förändrats i takt med samhället. 

Globalisering och internationalisering underlättar handel och utbyte mellan 

länder, detta utbyte gäller även prostituerade.  

 

Kvinnor från länder i tredje världen och öststaterna kommer till Sverige och 

prostituerar sig. Många gånger sker detta genom internationell handel med 

kvinnor s.k. ”trafficking”. Denna typ av prostitution måste bekämpas genom 

internationellt samarbete, ett samarbete som förekommer i stor utsträckning 

men som försvåras av länders olika inställning till prostitution. 

 

                                                
1 Motion till riksdagen 2004/05:Ju484 



Sexköpslagen 
Gustavsson, Mattila, Skoog 

05-03-23 

 

 2 

I Sverige finns dels bestämmelser i brottsbalken som ska motverka prostitution 

men Sverige är också det enda landet i världen som kriminaliserar enbart 

köpare av sexuella tjänster genom den s.k. ”sexköpslagen”. 

 

Historiskt sätt så har de rättsliga åtgärderna mot prostitution riktat sig främst 

mot de prostituerade. Rädslan för spridandet av veneriska sjukdomar under 

slutet på 1700-talet medförde att de prostituerade tvingades genomgå en s.k. 

”sundhetsbesiktning” två gånger i veckan. 1864 kom en ny strafflag där det 

infördes ett särskilt kapitel om sedlighetsbrott. Parallellt med denna lagstiftning 

fanns den s.k. försvarslöshets- och lösdriverilagstiftningen var syfte var att 

förebygga det ordnings- och sedlighetsstörande element som de prostituerade 

utgjorde. Fram till år 1965 så kunde de prostituerade dömas till tvångsarbete 

enligt lösdriverilagen.2 

 

Redan på 1970-talet framhölls det i SOU 1981:71 att kriminaliseringen av köp 

av sexuella tjänster (då i bemärkelsen prostitution) skulle ”… utgöra en starkt 

återhållande faktor för en stor del av köparna och att den även skulle verka 

avskräckande på de prostituerades verksamhet.”. I utredningen diskuterades 

även svårigheten i bevishänseende och efterlevnad av lagen. Det befarades 

också att lagen skulle slå ojämnt mot olika delar av prostitutionen. 3 

 

I SOU 1995:15 kom man fram till att både köpare och säljare skulle 

kriminaliseras i prostitutionen. Detta motiverades med att könshandeln inte är 

en socialt accepterad samhällsföreteelse och att normen skulle gälla alla parter. 

Vidare så ansågs det att den avskräckande effekten inte skulle vara lika stor för 

de prostituerade om enbart köparna kriminaliserades.4  

 

                                                
2 BRÅ-rapport 2000:4, s. 13 
3 BRÅ-rapport 2000:4, s. 13-14 
4 BRÅ-rapport 2000:4, s. 14 
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I proposition 1997/98:55 ansåg dock regeringen att enbart köparen av sexuella 

tjänster skulle kriminaliseras eftersom de prostituerade redan var en utsatt grupp 

som inte skulle skuldbeläggas ytterligare. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårat arbete är att få fördjupade kunskaper om den så kallade 

”Sexköpslagen”, Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster. Vi 

vill undersöka hur lagen tillämpas i praktiken av polisen och vilka svårigheter 

som uppstår när lagen ska tillämpas. 

 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågor söker vi svar på: Varför går så få anmälningar till åtal och 

varför blir så få åtal fällande domar? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart titta på sexköpslagen ur ett polisiärt perspektiv. Det finns 

naturligtvis flera betydelsefulla aktörer som måste samverka för att finna en 

lösning på problemet. 
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2 Brottsprevention 
Vi har i detta kapitel försökt dela in polisens arbete mot prostitution i de nivåer 

som beskrivs i Torstensson & Wikströms bok om problemorienterat polisarbete. 

Detta i syfte att undersöka vilka verktyg sexköpslagen erbjuder på de olika 

nivåerna. 

 

Brottsprevention, enligt Torstensson & Wikström, kan definieras som 

”Interventioner i mekanismer som påverkar moralbildning och vardagslivets 

utformning på ett sådant sätt att individers benägenhet att begå brott minskar, 

eller att förekomsten av situationer som bidrar till individers motivation att begå 

brott minskar.”.5  

 

De brottspreventiva åtgärderna delas sedan upp i tre nivåer utifrån mot vad eller 

mot vem åtgärderna riktas. Åtgärderna kan riktas mot en större generell grupp 

av människor, en mindre specifik grupp eller mot en specifik individ. 

 

2.1 Primär brottsprevention 

Brottsprevention på denna nivå innebär åtgärder som riktar sig mot alla 

människor inom ett givet geografiskt område.6  

 

På den primära nivån finner vi lagens allmän preventiva verkan. Samhället 

visar, genom att kriminalisera köp av sexuella tjänster, att det inte är accepterat 

från samhällets sida. Lagen skapar en debatt kring ”sexarbete” och de 

förhållanden som de flesta prostituerade lever under. Den ökade belysningen av 

problemet leder förhoppningsvis till en större kunskap om varför det är fel att 

köpa sexuella tjänster.  

 

                                                
5 Torstensson & Wikström, 1995 
6 Koncept till bok om problemorienterat polisarbete 
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2.2 Sekundär brottsprevention 

Brottsprevention på denna nivå är åtgärder som är riktade mot speciellt 

identifierade personer, platser och tider när risken för brott är stor.7  

 

Polisens åtgärder har i stor utsträckning varit riktade mot att störa 

gatuprostitutionen. En åtgärd har varit att öka antalet trafikkontroller på de 

platser och tider där gatuprostitution förekommer. Andra åtgärder som vidtagits 

är att stänga av vissa områden för trafik nattetid samt göra vissa gator 

enkelriktade. Dessa åtgärder bidrar till att försvåra för potentiella köpare som 

letar efter säljare.8 

 

2.3 Tertiär brottsprevention 

Tertiär brottsprevention är åtgärder för att förhindra återfall i brottslighet. Dessa 

åtgärder riktar sig mot en individ och är repressiva i sin karaktär.9  

 

Möjligheten att arbeta mot individen, sexköparen, begränsas av i stor del av 

polisens rätt att använda tvångsmedel såsom gripande, husrannsakan och 

beslag. Eftersom straffvärdet för brottet är lågt så är det svårt för polisen att 

motivera användandet av dessa metoder.  

 

Med hänsyn till brottets låga straffvärde så går det inte att använda s.k. 

särskilda spanings- och utredningsmetoder som t.ex. avlyssning. Eftersom dessa 

inte är tillämpbara så bör polis ingripa så tidigt som möjligt i syfte att avvärja 

brottet. Detta innebär att prevention har företräde framför repression.10 

 

                                                
7 Koncept till bok om problemorienterat polisarbete 
8 BRÅ-rapport 2000:4, s. 21 
9 Koncept till bok om problemorienterat polisarbete 
10 Rapport Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster, s.24 
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Preventionen på denna nivå utgörs, enligt oss, i stor utsträckning av den skam 

som köparen upplever i samband med ett ingripande från polisen och de följder 

som detta får med en eventuell rättegång. 
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3 Lagstiftningen  
Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster: 

 

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms - om 

inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken - för köp av sexuella 

tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. 

För försök döms till ansvar enligt 23 kapitlet brottsbalken.  

 

I lagen finns rekvisiten: ”ersättning”, ”skaffar”, ”tillfällig” och ”sexuell 

förbindelse”. Vi kommer nedan att gå igenom varje rekvisit för att förtydliga 

vilka möjligheter och begränsningar som finns i lagtexten. 

 

3.1 Ersättning  

I proposition 1997/98:55 s. 136-137 har man behandlat vad som gäller för 

rekvisitet ”ersättning”. 

 

Det man kommer fram till är att det handlar vanligtvis om pengar, men kan 

även ersättas av exempelvis narkotika, alkohol, eller något annat erbjudande. I 

propositionen skriver författarna också att den som erbjuder ersättning men 

sedan inte erlägger den, har skaffat sig den sexuella förbindelsen om 

ersättningen var ett villkor.11  

 

                                                
11 Rapport Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster  s.12 
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3.2 Skaffar  

I lagstiftningen framgår inte när brottet nått sin fullbordan, men enligt Nord & 

Rosenberg så bör det vara i och med att man har kommit överens om tjänsten, 

oavsett om den är utförd eller inte.12 

 

3.3 Tillfällig  

Lagstiftningen omfattar inte de som mot betalning återkommande köper 

sexuella förbindelser d.v.s. stamkunder, eftersom dessa inte köper tillfällig 

sexuella förbindelser.13 Mot detta talar att hälften av de tillfrågade åklagarna i 

nu nämnda rapport anser att även återkommande stamkunder till prostituerade 

ska kunna dömas enligt lagen.14  

 

3.4 Sexuell förbindelse  

Detta begrepp definieras närmast som samlag men kan även täcka annat 

sexuellt umgänge. I detta ingår inte nakenposering.15 Sexuellt umgänge är ett 

ganska omfattande begrepp som är tillämpligt på både hetero- och 

homosexuella förhållanden. Hit hänförs till en början samlag och mot samlag 

svarande beteenden i homosexuella förhållanden, t ex  anala samlag, men även 

andra sexualhandlingar som avser att uppväcka eller tillfredställa den sexuella 

driften.16  

 

3.5 Försök  

Kommentar till när försök föreligger saknas. I denna del hänvisar Westerlund 

till de överväganden som gäller för brottet förförelse av ungdom 6 kapitlet 10 § 

brottsbalken, 23 kapitlet 1 § brottsbalken och vad gäller gränsdragningen till 

                                                
12 Rapport Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster  s.12 
13 Westerlund, 2001 s.144 
14 Brå rapport 2000:4 s.40 
15 Brå rapport 2004:4 s.39 
16 Westerlund, 2001 s.127 
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själva rättstillämpningen.17  I kommentarerna till brottet förförelse av ungdom 6 

kapitlet 10 § brottsbalken är brottet som synes fullbordat, redan då ersättning 

utlovats. Straffansvar inträder även i de fall, då gärningsmannen misslyckas 

med att få till stånd det önskade umgänget på grund av att den andre avvisar 

förslaget. Vem som tar initiativet till kontakten är likgiltig.18 För att det ska 

föreligga ett straffbart försök,  krävs att gärningsmannen har lämnat 

planeringsstadiet och påbörjat utförandet av visst brott utan detta fullbordats, 

och att det har förelegat konkret fara för att handlingen skulle leda till brottets 

fullbordan, eller att sådan fara varit utesluten endast på grund av tillfälliga 

omständigheter.19 

                                                
17 Rapport Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster  s.13 
18 Westerlund, 2001 s.144 
19 Westerlund, 2001 s.34 
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4 Tillämpning av lagen 
Den vanligaste formen av gatuprostitution är att köparen kontaktar den 

prostituerade från sin bil. Affären görs upp i bilen och sedan tar köparen med 

den prostituerade till en undanskymd plats och genomför den sexuella akten.  

 

Den mer traditionella gatuprostitutionen har minskat mer och mer under den 

senare delen av 90-talet och början på 2000-talet. Nu sker prostitutionen till 

större delen via Internet. Kvinnorna kan där sälja sina tjänster i form av 

eskortservice där personerna träffas på en i förväg namngiven plats t.ex. ett 

hotellrum eller en lägenhet som kvinnan disponerar. Det som gör det svårt för 

polisen i detta fall är att prostitutionen har flyttat inomhus, det är svårt att 

förhindra brottsligheten när den inte syns. En annan detalj som gör det extra 

svårt för polisen är att oftast så läggs Internetsidorna upp från utlandet vilket 

gör det svårt för polisen att hitta dessa. Om polisen hittar en misstänkt sajt med 

prostitution så är det svårt att komma åt med den nya lagen. Den kan också vara 

svårbedömd om det rör sig om ren prostitution eller koppleribrott.20 

 

En annan form är att prostitutionen döljs i falska solarier och massageinstitut. 

Denna nya typ av prostitution är synnerligen svår att komma åt för polisen då 

den är dold i andra verksamheter. Det är också svårt att tillämpa den nya lagen 

på sådan typ av brottslighet21. 

 

4.1 Bevissäkring 

I brott mot sexköpslagen så är det väldigt viktigt att polisen kan bevisa att ett 

sexköp har ägt rum. För att ha en chans att kunna få en fällande dom så måste 

polisen kunna bevisa själva ersättningen. Det hade varit mycket lättare om det 

gällde att sexuellt umgänge med prostituerade var olagligt. Ett annat problem 

som polisen brottas med angående bevisfrågan gäller vittnesuppgifter. En 
                                                
20 Rapport Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster s. 22 
21 Rapport Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster 
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prostituerad kan inte tvingas att vittna mot sexköparen. Enligt kapitel 36 

paragraf 6 i rättegångsbalken kan ett vittne nämligen vägra att yttra sig om 

omständigheterna som skulle röja att hon eller han har ”förövat en vanhedrande 

handling”. Eftersom justitieombudsmannen uttalade 1957 att prostitution bör 

ses som just en vanhedrade handling behöver därför dessa kvinnor inte vittna. 

Eftersom det främst handlar om män som inte har någon kriminell erfarenhet 

kommer gripandet som en chock. Ett erkännande kommer då många gånger 

direkt vid gripandet, men det är fortfarande många som inte erkänner 

någonting. I detta fall är det viktigt med bra bevisning.  

 

Som ett hjälpmedel för att kunna bevisa brott mot sexköp används 

videokameror. Denna videodokumentation är en ovärderlig hjälp för att kunna 

styrka ett eventuellt brott. Under spaningsfasen mot sexköp finns den rättsliga 

regleringen till detta i polislagen 2 §. 

 

I bevissäkringssynpunkt så är det nästan nödvändigt att se in i bilen för att 

därigenom se om åtminstone försökspunkten är uppnådd. Om man vid ett 

tillslag mot sexköp vill filma i ett slutet utrymme, t ex bil eller i ett hus för att 

säkra bevisning krävs det ett beslut om husrannsakan. 

I de fall syftet med videoupptagningen är att filma parterna i bilen och 

därigenom få bevis för att ett köp av sexuella tjänster har ägt rum, t ex att 

dokumentera om någon av parterna är avklädda, så utgöra detta ett tvångsmedel 

i form av kroppsbesiktning. Det är endast till för att kunna säkra bevis mot 

mannen22 

 

4.2 Beslag 

En annan bevis grund är beslag. Polisen bör ta beslag för att kunna, på 

ytterligare ett sätt, bevisa ett sexköp. De beslag som kan vara aktuella är främst 

                                                
22 Westerlund, 2003 sid 123 
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kondomer och servetter. Ev. betalning för sexköpet får endast tas i beslag för att 

styrka brottet. Det skall påpekas att pengarna endast får tas i bevishänseende. 

Pengarna måste sedan lämnas tillbaka till den prostituerade då syftet med 

beslaget upphört.  

 

4.3 Frihetsberövande 

Gripande som frihetsberövandeform kan inte komma ifråga, då det för brottet 

endast är stadgat böter eller fängelse i högst 6 månader, såvida det inte 

föreligger häktningsskäl enligt RB 24 kap2 §, att gärningsmannen är okänd, 

vägrar uppge namn eller saknar hemvist.23 

                                                
23 Westerlund, 2003 sid 36 
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5 Metod 
Gruppen har studerat det material som finns på området. Detta omfattas av 

rapporter från Rikspolisstyrelsen, Socialtjänsten och Brottsförebyggande rådet. 

Vi har även använt artiklar från tidningar och Internet. 
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6 Resultat 
I denna del så ska vi försöka besvara de frågor som vi ställde i början av vårat 

arbete. Dessa frågor var: Varför går så få anmälningar till åtal? Varför blir så få 

åtal fällande domar? För att närma sig svaret på dessa frågor så tror vi att det är 

relevant att titta närmare på två faktorer, nämligen domstolens beviskrav och 

polisens möjligheter att tillämpa lagstiftningen i praktiken. 

 

6.1 Domstolens beviskrav 

År 1999 meddelades sju domar, utav dessa var sex fällande och en friande. 

Dessutom utfärdades fem strafförelägganden. I fyra utav de fällande domarna 

var gärningen erkänd, resterande två personer dömdes mot sitt nekande. 

 

Tingsrätten i Malmö belyste frågan om vad som krävs för att styrka ett 

fullbordat brott. I domskälen i mål B 9079-99 skriver tingsrätten att en 

förutsättning för att kunna styrka brott är att de inblandade parterna påträffas 

”in flagranti” d.v.s. ”under akten”. Tingsrätten utvecklar sitt resonemang med 

att konstatera att för detta krävs att polisen bedriver sådan spaning att de kan bli 

”vittnen” till detta. Den prostituerade har möjlighet att enligt rättegångsbalkens 

36 kapitel 6 § vägra yttra sig vid en rättegång då dennes utsaga skulle röja att 

hon eller han har begått en vanärande handling. I detta fall så återstår enbart 

polisens bevisning. 

 

6.2 Polisens möjlighet att bedriva spaning 

År 1999 gjordes 91 anmälningar för brott mot sexköpslagen. Två utav dessa 

anmälningar var resultat av polisens spaning mot den dolda prostitutionen. 

Dessa två utredningar lades dock ner med motiveringen att brott inte kunde 

styrkas.24 

 

                                                
24 Brå-rapport 2000:4 s. 7 
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För att komma åt dold brottslighet krävs ofta att polisen kan använda 

tvångsmedel. Dessa möjligheter begränsas vid brott mot sexköpslagen med 

hänsyn till brottets låga straffvärde (köp av sexuella tjänster är ett brott som inte 

kan väntas leda till annan påföljd än böter). Detta innebär också att polisen är 

begränsade i sina möjligheter att använda s.k. särskilda spanings- och 

utredningsmetoder. En metod som bevisprovokation är inte tillämpningsbart vid 

denna typ av brottslighet. Istället blir polisens verksamhet inriktad på att 

förebygga brott och ingripa så tidigt som möjligt för att avvärja brottslig 

handling. 

 

Den nya lagen kan ha inneburit att prostitutionen har bytt arena. Den ”öppna” 

gatuprostitutionen har ersatts av en mer dold prostitution där kontakter 

förmedlas via Internet. Denna nya typ av prostitution är mycket svår att 

förebygga och ingripa mot. Den innebär även betydande svårigheter i spanings- 

och bevishänseende. 
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7 Diskussion 
Sverige är det enda land i världen där det finns en lag som kriminaliserar 

sexköparen. Stockholm, Göteborg och Malmö är städer som har 

prostitutionsgrupper som jobbar mot prostitution. På övriga orter i Sverige 

bedrivs arbetet inom ramen för det vardagliga polisarbetet.  

 

Tidigare fanns en tendens att fokusera enbart på den prostituerade vilket 

medförde att sexköparen osynliggjordes. I samband med den nya lagen har 

fokus flyttats från säljaren till köparen. Konsekvensen av detta är att köparen 

synliggörs och tvingas ta sitt ansvar. En tanke med att enbart kriminalisera 

köparen var att säljaren, som redan är utsatt inte ska kränkas ytterligare genom 

en kriminalisering av själva säljandet. 

 

Mycket tyder på att den nya lagen har medfört att prostitutionen har bytt arena. 

Kontakterna förmedlas numera allt som oftast via Internet och mobiltelefoner, 

detta gör att verksamheten blir mera dold för dem som ska arbeta mot den. Vi 

har tidigare konstaterat några av de svårigheter som finns för polisen i sitt 

arbete mot prostitution. Ett arbete som försvåras ytterligare av att prostitutionen 

blir mer dold.  

 

Det samhället idag kan se är att de som ”arbetar” kvar ute på gatan är de 

svagaste och mest utsatta kvinnorna. Dessa kvinnor kan nås av polisens 

förebyggande arbete, men detta arbete försvåras av missbruksproblematik och 

psykisk ohälsa. Det finns även tendenser till att en ny form av prostitution där 

kvinnor som aldrig tidigare sålt sex, ser en möjlighet till att tjäna snabba 

pengar. Om så är fallet så betyder det att samhällets insatser mot prostitution 

inte kommer att nå fram till dessa kvinnor och män. 
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Det finns tecken på att den synliga gatuprostitutionen har minskat men det finns 

inget som tyder på att den nya lagen har lett till en, totalt sett, minskad 

prostitution. 

 

En baksida med lagens brottspreventiva verkan, ett ”fördömande” från 

samhällets sida, kan vara att de personer som fortfarande väljer att köpa 

sexuella tjänster är människor som redan är utanför samhället och därför inte 

riskerar att drabbas lika hårt av ytterligare ett fördömande från samhället. Dessa 

människor kan vara kriminella personer eller personer med psykiska problem 

som kan vara mer benägna att använda våld mot de prostituerade. I en artikel i 

Expressen så presenterar Petra Östergren sin forskning om svensk 

prostitutionspolicy där hon menar att den nya lagen har gjort det sämre för de 

prostituerade.  

 

Enligt Östergren så leder samhällets syn på de prostituerade att de känner sig 

stämplade och föraktade. Sexköpslagen har inneburit att det är farligare för den 

prostituerade att arbeta. Den ökade polisövervakningen leder till att kunderna är 

färre och mer stressade. Kontakten måste klaras av snabbare och den 

prostituerade har inte samma utrymme att hinna avgöra om en kund är farlig. 

Den prostituerade tvingas utföra tjänsten på en mer undanskymd plats vilket 

innebär större risker. 

 

I vårat arbete har det framkommit att polisen upplever stora svårigheter i 

tillämpningen av den nya sexköpslagen. Dessa svårigheter grundar sig i bristen 

på möjligheten att använda sig av tvångsmedel i arbetet mot den dolda 

prostitutionen samt det faktum att prostitutionen nu byter arena.  

 

En slutsats som är lätt att dra är att man behöver nya och effektiva 

arbetsmetoder och kanske ny lagstiftning innehållande tvångsmedel som är 
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anpassad till det låga straffvärde som sexköpslagen har. Alternativt diskutera en 

annan påföljd som medför att man använder sig av de befintliga 

straffprocessuella tvångsmedlen. Detta skulle antagligen leda till att polisen 

kunde lagföra flera sexköpare och arbeta mer effektivt på den tertiära nivån. 
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