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Abstract 

Protocol for criminal processes regarding the purchasing of sex stipulates that 
those in prostitution are to be regarded as witnesses rather than an injured per-
son. The judging whether someone in prostitution is to be seen as an injured 
person is made on a case-by-case basis. In order for someone to be considered 
to have an injured person’s position in a criminal process, the crime must either 
have been committed against them, or else caused them offense or damage. 
Someone considered to have a strong interest in justice served may also be con-
sidered an injured person. Shared by all qualifications for someone to have a 
status as an injured person is a concern for relevant protection in the crime con-
sidered. The purchasing of sex is not considered as a crime against a person, but 
a crime against the public. Since the Supreme Court in 2001 made it clear that 
purchasing of sex is to be regarded as a crime against the public, certain features 
concerning the situation of the person in prostitution have been taken into ac-
count. Potential limitations to the sexual self-determination of the person in pros-
titution has come to affect the penal value, and if the person in prostitution is a 
victim of human trafficking for sexual exploitation, the buyer is now sentenced 
for rape as the sexual intercourse is no longer considered voluntary, courtesy of 
the new consent-based criminal law. Over time, cases of sex purchases have in-
creasingly come to consider the situation for those in prostitution, as well as the 
right to sexual self-determination and integrity. Thus it is increasingly regarded 
as a crime against a person. Based on a literature study of research in the field, it 
is concluded that prostitution in the majority of cases involves exploitation and 
oppression. A majority of those in prostitution also experience physical and sex-
ual violence, suffer from PTSD and a large majority want to leave prostitution. 
The purchasing of sex can therefore be regarded as both abusive and harmful to 
those in prostitution, similar to the definition of an injured person. In any case, 
those in prostitution are considered more interested in restitution than the public 
in general. Today the judging whether someone in prostitution should be con-
sidered an injured person is made on a case-by-case basis. Yet, apart from situa-
tions where human trafficking or in some cases pimping is concerned, determin-
ing in which cases someone is to be defined as an injured person is an uncertain 
process. This is not in accordance with the principle of predictability. In a study 
directed at police, it has emerged that the assessment of which procedural subject 
of law those in prostitution are considered as, is subjective. Based on this, and 
based on the help and support needed by those in prostitution, those in prosti-
tution ought to be provided status as an injured person in the criminal process. 
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”När jaget uppenbarar sig mitt i prostitutionen blir teaterns grymhet uppenbar 
och prostitutionen omöjlig.”1 
  

 
1 Ekman, Varat och varan, s.121. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesintroduktion och problemformulering 
Prostitution2 har alltid funnits i vårt samhälle.3 Från mitten av 1800-talet till bör-
jan av 1900-talet var prostitution i vissa svenska städer reglerad, i syfte att ha 
uppsikt över de som befann sig i prostitution.4 Regleringen innebar en begräns-
ning och kontroll över dessa kvinnors beteenden.5 År 1918 avskaffades systemet 
och det blev då svårare att ha koll över vilka som befann sig i prostitution.6 Från 
att länge ha varit en fråga om begränsning av de i prostitution hamnade fokus 
istället allt mer på den köpande parten.7 Efter 1950-talets starka syn på kärnfa-
miljen och 1960-talets mer frigörande syn, präglades 1970-talet av en kommersi-
alisering av sexualiteten. Som motreaktion till denna kommersialisering och i 
samband med andra vågens feminism8 började prostitution betraktas mer som 
ett uttryck för en patriarkal struktur. Prostitutionen ansågs vara ett uttryck för 
synen på kvinnan som tillgänglig för mannens sexuella behov.9 I samband med 
denna utveckling började prostitution även ses som ett större samhällsproblem. 
Sedan dess har en mängd forskning bedrivits på området.10 
 

 
2 Prostitution är när någon köper sexuella tjänster av annan mot ersättning, se Holmström, Prosti-
tution i Norden s.319. 
3 Ekman, Varat och varan, s.48; Jahic och Finchenauer, Representations and misrepresentations, s.24–25. 
4 I uppsatsen kommer begreppet ’de/den i prostitution’ att användas genomgående. Med begreppet 
menas den som säljer sexuella tjänster och kan även omfatta de som säljer till följd av koppleri eller 
människohandel. En viktig distinktion görs till begreppet ’de prostituerade’ som istället skapar en 
uppfattning av att prostitution är något de säljande är. 
5 Regleringen var riktad mot kvinnor, då prostitution länge ansetts endast beröra kvinnor som säl-
jande. Idag vet vi att det finns de i prostitution som både är kvinnor, män, icke-binära och trans-
personer, dock är det fortfarande en stor majoritet av män som köpare och kvinnor som säljare, se 
Holmström, Prostitution i Norden, s.314 samt Länsstyrelsen 2014 s.9–10. Därför kommer ’kvinnan’ 
att användas synonymt med begreppet ’de i prostitution’. 
6 Holmström, Prostitution i Norden, s.304–305. 
7 Ibid., s.323. 
8 Andra vågens feminism brukar benämnas den radikalfeministiska utveckling som skedde i sam-
hället under slutet av 1960-talet och som grundades på en tanke om ett strukturellt maktförhållande 
(könsmaktsordning) mellan kvinnor och män, där patriarkat som begrepp introducerades och där 
särskilt fokus inom såväl politik som juridik lades på mäns våld mot kvinnor. Se Gemzöe, Feminism 
s.48–49 och Millett, Sexualpolitiken s.33–36. 
9 Svanström, Prostitution in Sweden, s.69. 
10 Holmström, Prostitution i Norden, s.305–306. 
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Synen på prostitution har länge skiljt sig mellan vissa som ser det som en explo-
atering av kvinnor och andra som ser det mer som ett arbete.11 Under 1990-talet 
utvecklades förslaget om en kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Tanken 
bakom lagen var att dels få bort prostitution som sådan, dels signalera och skapa 
ett perspektivskifte, från att handla om kvinnan i prostitution till att flytta över 
ansvaret på den köpande mannen.12 
 
Det är tjugo år sedan Sverige blev först i världen med att kriminalisera köp av 
sexuella tjänster (härefter skrivet som sexköp). Förbudet, som då först trädde 
ikraft som lagen om förbud mot sexuella tjänster och som idag utgörs av 6 kap. 
11 § BrB, kom att bli unik i sitt slag genom att kriminalisera köp men inte försälj-
ning av sexuella tjänster.13 
 
Lagens syfte har länge diskuterats och än idag framstår det som oklart huruvida 
brottet bör klassificeras som ett brott främst riktat mot person eller riktat mot 
det allmänna.14 I förarbetena till 1999 års lag framgår att regeringen valde att fö-
reslå endast kriminalisering av köpare och inte säljare.15 Skälet till detta uppgavs i 
propositionen vara att ”även om prostitution som sådan inte är en önskvärd sam-
hällsföreteelse, så är det inte rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone 
i flertalet fall, är den svagare parten”.16 Huruvida lagstiftningens skyddsintresse 
främst är den enskilda eller det allmänna lämnas dock genom propositionens 
skiftande formuleringar öppet för tolkning. 
 
Valet av skyddsintresse är något som diskuterades redan i samband med lagens 
ikraftträdande. I Sexköpskriminaliseringen – till skydd av vad? problematiserar Ler-
nestedt och Hamdorf de bakomliggande skyddsintressena till lagen.17 Artikelse-
rien lyfter hur alla brott i sista hand på något sätt har ett samhälleligt syfte till 
attityd- eller normförändring, men att det oftast utöver det finns ett annat primärt 
skyddsintresse som kriminaliseringen främst ska angripa.18 Här väcks frågan 
huruvida sexköp i sin konstruktion är något som ens kan riktas mot en person. 
Svar får hämtas i diskussionen om frivillighet och ifall prostitution anses utgöra 
ett förtyck eller inte. Även om artikeln är tjugo år gammal, så lyfter den samma 
grundproblematik som idag finns när det kommer till brottet sexköp. 
 

 
11 Svanström, Prostitution in Sweden, s.70. 
12 Prop. 1997/98:55 s.103–105; Holmström, Prostitution i Norden, s.318. 
13 Se Prop. 1997/98:55. 
14 Att ett brott anses riktat mot det allmänna eller mot allmänt intresse innebär att skyddsintresset 
inte kopplas till en specifik person, utan istället avser brottet skydda allmänheten från handlingen, 
se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s.40–43. 
15 Prop. 1997/98:55 s.100. 
16 Ibid., s.104. 
17 Lernestedt och Hamdorf, JT 1999/00 s.846 (del 1) och JT 2000/01 s.111. (del 2). 
18 Lernestedt och Hamdorf, JT 1999/00 s.857. 
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Något som förs fram i både förarbeten och den ovan nämnda artikeln är att den 
som befinner sig i prostitution allt oftare ses som ett offer i relation till köparen 
och en eventuell tredje part.19 Prostitution är mer komplicerat än att det endast 
koncentreras till handlingen av att någon köper sex av annan. Prostitution kan 
utöver brottet sexköp komma att aktualisera annan typ av brottslighet enligt 
brottsbalkens bestämmelser, såsom koppleri, människohandel och numera även 
våldtäkt.20 Beroende på vilket eller vilka brott som aktualiseras blir frågan om 
skyddsintresse om möjligt än mer komplicerad. Vidare väcker det frågor om skill-
nader i hur rättsprocessen bör genomföras och huruvida den i prostitution även 
ska ha rätt till stöd och hjälp. 
 
Enligt FN:s brottsofferdeklarations artikel 1 är brottsoffer den som genom an-
nans brottsliga handlingar lidit skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust 
eller väsentlig försämring av sina grundläggande rättigheter. Målsägande är enligt 
20 kap. 8 § 4 stycket RB den mot vilket brott är begånget eller den som till följd 
av brottet lider skada eller blir förnärmad. Sexköp skulle kunna leda till skada för 
den i prostitution, men huruvida det är att anse som brott begånget mot denna 
är mot bakgrund av lagens otydliga skyddsintresse oklart. Samtidigt har denna 
avvägning betydelse för personens rättsliga ställning i processen som antingen 
vittne eller målsägande. I ett fall från 2001 fastställde HD att sexköp inte anses 
som brott mot person utan brott mot allmänt intresse och att den i prostitution 
istället ska få ställning som vittne.21 2010 års utredning om utvärdering av sex-
köpsregleringen kom fram till att det inte finns något hinder mot att den i pro-
stitution också kan få ställning som målsägande i processen, men att bedömning 
måste göras från fall till fall.22 Om samma handling istället skulle klassificeras som 
människohandel är det tydligt att den i prostitution blir målsägande, då männi-
skohandel är ett brott mot person.23 Om inte, så är det alltså mer otydligt var 
gränsen går. Kan någon anses vara brottsoffer utan att i processen få ställning 
som målsägande och var går gränsen mellan dessa? Huruvida den i prostitution 
ska anses vara vittne, brottsoffer eller målsägande har avgörande betydelse för 
såväl individens rättigheter som för ärendet i sig. Rätten till upprättelse, till ska-
destånd samt rätten till stöd och hjälp, är tre områden som blir relevanta att un-
dersöka mot bakgrund av brottstyp och processrättsligt rättssubjekt.24 
 
Från att Sverige var först med att kriminalisera sexköp utan att kriminalisera för-
säljning, så har Frankrike nu blivit föregångare med att införa 

 
19 Lernestedt och Hamdorf, JT 2000/01 s.129. 
20 Se Svea Hovrätt B 5624–19. 
21 NJA 2001 s.527. 
22 SOU 2010:49, s.250–251. 
23 Se Prop. 2001/02:124. 
24 Med ’processrättsligt rättssubjekt’ menas här vad den i prostitution tilldelas för subjektsställning 
i rättsprocessen. Begreppet kan således bytas ut till vittne, målsägande eller brottsoffer. Under upp-
satsen kan även endast begreppet ’rättssubjekt’ användas och då åsyftas denna definition. 
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målsägandeställning för de i prostitution även när det handlar om endast sexköp 
utan koppling till människohandel eller koppleri.25 Under hösten 2019 har debat-
ten rörande sexköp fötts på nytt i Sverige. En stor civilsamhällesorganisation gick 
ut med ett uttalande om att den anser att sexköp bör avkriminaliseras, vilket lett 
till en kraftig motreaktion från andra organisationer däribland kvinnojourer som 
hellre önskar se liknande exempel som Frankrike när det gäller frågan om målsä-
gandeställning.26 Regeringen har yttrat att prostitution och människohandel fort-
farande är ett stort problem och har därför gett i uppdrag åt Jämställdhetsmyn-
digheten att under år 2020 kartlägga omfattningen av och situationen för de i 
prostitution.27 Samtidigt kom beskedet att polisens specialinriktade prostitutions-
grupp i Stockholm läggs ner och ärenden hänvisas istället till människohandels-
sektionen. Nedläggningen har väckt starka reaktioner från såväl poliser som per-
soner i prostitution, då arbetet hos den tidigare prostitutionsgruppen ansetts 
mycket framgångsrikt.28 Satsningarna tycks här gå åt olika håll och diskussionen 
om prostitution i Sverige är ständigt pågående och inte minst nu ytterst aktuell. 
 
Mot bakgrund av ett otydligt skyddsintresse och en ständig debatt om situationen 
för de i prostitution, är det av intresse att undersöka vilken ställning den i prosti-
tution ges i rättsprocessen, om denna är att anse som målsägande, brottsoffer 
eller vittne. Det är därav relevant att undersöka hur de brott som aktualiseras vid 
prostitution, sexköp, koppleri och människohandel, skiljer sig åt, både gällande 
bakomliggande ändamål och vad de innebär i praktiken. För en heltäckande och 
verklighetsförankrad förståelse av vilket processrättsligt rättssubjekt den i prosti-
tution anses ha, krävs undersökning av dennes situation i prostitution och i sam-
hället. 
  

 
25 CAP broschyr 2017, s.10, samt Prostitution et société, Rapporteure de la loi. 
26 Se RFSL:s uttalande Om sex mot ersättning samt artikeln från #intedinhora m.fl., Därför måste vi 
behålla sexköpslagen. 
27 Regeringen, Stärkt arbete mot prostitution och människohandel. 
28 Sveriges Radio, Prostitutionsgruppen läggs ner. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka den i prostitutions ställning som processrätts-
ligt rättssubjekt i förhållande till brotten sexköp, koppleri och människohandel. 
Undersökningen kommer att utgå ifrån en ändamålstolkning där rättssubjektets 
bestämmande ska undersökas mot bakgrund av frågan om eventuella rättigheter 
för de i prostitution tillgodoses utifrån den politiska viljan om rättstrygghet.29 Syf-
tet ämnas besvaras genom följande frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig brottet köp av sexuell tjänst mot koppleri och människo-
handel, i lagstiftning och i praktik? 

2. Vad skiljer straffprocessen i fråga om rättigheter mellan brottsoffer, mål-
säganden och vittnen? 

3. Hur görs bedömningen av det processrättsliga rättssubjektets ställning? 
4. I vilka fall ges den i prostitution målsägandeställning, mot bakgrund av 

straffprocessens och brottsbestämmelsernas ändamål? 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metodologiska överväganden 
Inledningsvis måste redogöras för vilka överväganden som lett fram till val av 
metod för arbetet. Huruvida arbetet anses vetenskapligt eller ej baseras till stor 
del på metoden och genomförandet av denna.30 Vidare är val av metod beroende 
av ämne och material, till vilka den bör vara anpassad för att genom undersökning 
av relevant material leda fram till vad arbetet syftar till att undersöka.31 
 
Straffprocessrätten är ett område inom rättsvetenskapen med vissa särskilda 
egenskaper. Utöver RB:s regler finns flera viktiga processrättsliga principer som 
aktualiseras när processrätten ska studeras.32 Det gör att ett fastställande av gäl-
lande rätt kräver tillgodoseende av hur dessa principer samverkar både med övrig 
lagstiftning och med varandra. Vidare är även straffprocessrätten ett område som 
är starkt kopplat till det praktiska utövandet. Inte sällan uppstår frågor relaterade 
till andra forskningsfält där behovet av tvärvetenskapliga studier kan bli nödvän-
digt.33 Det gör att en klassisk rättsdogmatisk undersökning endast inriktad på 
rättskällor kan riskera att bli för snäv. Därför kan empiriska inslag eller extern 
forskning bli relevant att ha med. 

 
29 Med rättstrygghet avses i detta arbete rätten att inte bli utsatt för brott och att ifall någon utsätts 
ska den ges rättigheter den är i behov av som brottsoffer. 
30 Sandgren, Rättsvetenskap, s.43. 
31 Kaldal och Sjöberg, Vetenskapskrav, s.21–22. 
32 Ekelöf, Rättegång 1, s.56; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s.20. 
33 Hydén, Rättssociologi, s.214–215; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s.20. 
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När det kommer till arbetets ämne behöver vissa metodologiska överväganden 
också göras. Prostitution är ett område där det finns flera både olika och motstri-
diga förhållningssätt i samhället, vilket även avspeglas i forskningen. Inte sällan 
finns det bakomliggande intressen hos de organisationer som bedriver forskning, 
som tenderar göra forskningen partiskt och styrd.34 För att försöka motverka ris-
ken att styrd forskning ska ligga till grund för detta arbete görs en litteraturstudie, 
som till sin utformning syftar till att samla in fakta så opartiskt och objektivt som 
möjligt. Mer om genomförande och urval beskrivs i avsnitt 1.3.3.1. Här är även 
viktigt att belysa ens egna eventuella felkällor, nämligen i form av partiskhet vid 
själva genomförandet av litteraturstudien. Ens egna förhållningssätt till ämnet 
kan riskera påverka hur materialet behandlas och vad som i källorna uppfattas 
som relevant. Genom att följa ett i förhand bestämt tillvägagångsätt har detta 
försökt motverkas. 
 
Vidare kan även ämnet i sig komma att påverka utifrån vilket perspektiv rätten 
bör studeras. De flesta i prostitution är kvinnor från andra länder och som lever 
i fattigdom och utsatthet.35 Inför val av ämne har det övervägts huruvida arbetet 
ska använda sig av rättsfeminism och critical race theory som rättsteorier, för att 
studera och analysera rätten utifrån ett intersektionellt perspektiv.36 I en studie 
som ska fokusera på processuella rättigheter för individen i prostitution kan det 
anses naturligt att se till vilka personer som främst representeras och därifrån 
analysera rätten. Att använda sig av kritiska rättsteorier grundas i uppfattningen 
att rätten bör studeras utifrån hur verkligheten ser ut och utifrån ett maktper-
spektiv.37 För att sådana studier ska göras kvalitativt krävs dels en ordentlig ge-
nomgång av teorierna, dels en bredare analys av området prostitution som sådan. 
Inom ramen för detta arbete och mot bakgrund av att arbetet främst riktar in sig 
på rättsvetenskapliga frågeställningar där fokus är rättssubjektet och rättsproces-
sen som sådan, använder arbetet inte de kritiska rättsteorierna för analys. Istället 
görs analys med rättspolitiskt perspektiv som måttstock. Syftet med det aktuella 
arbetet nås förhoppningsvis mer koncentrerat genom detta metodval, men det 
stänger inte för möjligheter att ett bredare och mer omfattande ämnesval kan och 
bör inkludera studier utifrån ovan nämnda kritiska rättsteorier. 

 
34 Se bland annat Svanström, Prostitution in Sweden, s.70 och Hallner, Från vit slavhandel till trafficking, 
s.430–431. 
35 Holmström, Prostitution i Norden, s.314; Länsstyrelsen 2014 s.9–10; Jareborg m.fl., Brotten mot per-
son, s.48 samt Länsstyrelsen 2014 s.10; Ekman, Varat och varan, s.51–52. 
36 För intersektionalitet se De los Reyes m.fl., Maktens (o)lika förklädnader, s.23–26. 
37 Svensson, Genusrättsvetenskap och juridiska metoden, s.278. 
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1.3.2 Rättsdogmatisk metod 
Utgångpunkten för arbetet är en rättsdogmatisk metod med rättsrealistiskt för-
hållningssätt. När det gäller frågan vad som är möjligt att studera genom rätts-
dogmatisk metod finns olika uppfattningar. Vad som är gemensamt är att rätts-
dogmatiken syftar till att studera vad gällande rätt är.38 En mer klassisk rättsdog-
matisk metod innebär begränsning till rättskällorna och rättskälleläran i fråga om 
material.39 Vissa rättsvetare är av uppfattningen att det genom rättsdogmatiken 
endast går att studera rätten inifrån, d.v.s. utifrån intern kritik av rätten.40 Andra 
anser att rättsdogmatiken inte endast behöver begränsas till studier av rätten in-
ternt, utan att det även genom denna metod går att se till olika reglers ändamål 
och samhälleliga behov.41 Det sistnämnda benämns även som ett rättsrealistiskt 
förhållningssätt, med uppfattningen att det krävs att såväl bakgrund som konse-
kvenser av rätten studeras för att kunna fastställa gällande rätt. Rättsrealism är en 
rättsteori som innebär att rätten måste ses utifrån ett samhällsperspektiv. Det 
innebär en syn på att rätten ofta är obestämd, föränderlig och att rättstillämpare 
måste se till fakta bortom juridiken och rättskällorna för att lösa juridiska fråge-
ställningar.42 
 
Den rättsdogmatiska metoden är begränsad till rättskällorna, men då kopplingen 
till verkligheten ibland kan vara nödvändig för att förstå rätten kan studier behöva 
göras med andra metoder. Allt kan dock anses falla inom ramen för rättsveten-
skap.43 Oavsett hur metoden eller synsätten benämns, handlar det i grund och 
botten om en syn på rätten som beroende av och samverkande med verkligheten. 
För att kunna analysera gällande rätt med anknytning till verkligheten kan det 
vara önskvärt att ta in empiriskt material.44 Det kräver användande av källor ut-
anför rättskällorna och andra metoder blir nödvändiga för insamling av material. 
Detta arbete använder sig av samhällsvetenskaplig metod för inhämtande av em-
piriskt material. Vilket material och hur redogörs i avsnitt 1.3.3. 
 
Metodvalet motiveras av att syftet med arbetet förutsätter studier av ändamål och 
effekter, vilket i sin tur kräver undersökningar hämtade i verkligheten för bedöm-
ning av effekter. Att 2010 års utredning kom fram till att det processrättsliga 
rättssubjektet ska bedömas från fall till fall innebär att domstolen ofta behöver 
bedöma i det enskilda fallet utifrån ändamålen med lagstiftningen. Det är även 
därför syftet är utformat med utgångspunkt i just de aktuella brottstypernas och 

 
38 Schelin, Kritiska perspektiv, s.42; Kaldal och Sjöberg, Vetenskapskrav, s.13–14; Sandgren, Rättsveten-
skap, s.49. 
39 Kaldal och Sjöberg, Vetenskapskrav, s.13–14; Sandgren, Rättsvetenskap, s.49. 
40 Sandgren, Rättsvetenskap, s.48–50. 
41 Schelin, Kritiska perspektiv, s.42. 
42 Wacks, Understanding Jurisprudence, s.167–168. 
43 Se Kleineman, JT 1994/95 s.626–627 eller Sandgren, JT 2004/05 s.308. 
44 Sandgren, JT 2004/05 s.309; Olsen, SvJT 2004 s.122. 



 18 
 
 
 

straffprocessens ändamål. Först utreder arbetet vad som skiljer sexköp, koppleri 
och människohandel åt med utgångspunkt i ändamålen samt vad som skiljer brot-
ten i praktiken, d.v.s. hur de i prostitutions ställning ser ut i verkligheten. Därefter 
utreds vad olika processrättsliga rättssubjekt innebär utifrån lagstiftning och för-
arbeten. Slutligen läggs dessa ihop i en analys för att se huruvida utfallet av pro-
cessen idag är i enlighet med straffprocessrättsliga ändamål. På så sätt innebär 
arbetet även att både subjektiv och objektiv teleologisk tolkning kommer använ-
das. Subjektiv teleologisk tolkning är att tolka lagen utifrån lagstiftarens syfte när 
lagen stiftades, medan objektiv teleologisk är att analysera lagen utifrån dess 
funktion i samhället.45 
 
För arbetets rättsdogmatiska metod används de klassiska rättskällorna. Rättskäl-
lorna är placerade i en formell rättskällehierarki, nämligen att högst auktoritet har 
lag och prejudikat, därefter förarbeten och slutligen doktrin.46 Samtidigt är den 
formella hierarkin inte fast utan kan lösas upp. Sandgren menar att det sker ex-
empelvis när rättstillämpare gör en samlad bedömning utifrån alla fyra rättskällor 
eller när en rättskälla med högre auktoritet samtidigt kan innehålla ett argument 
som ska tillmätas låg auktoritet.47 Min uppfattning är den att om lagar och förar-
beten ger uttryck för lagstiftarens uppfattning, så kan prejudikat och doktrin sä-
gas ge uttryck för rättstillämparen och rättsbildarens tolkning. Beroende på vems 
eller vilket perspektiv som blir relevant att studera gällande rätt utifrån, kan det 
påverka vilka rättskällor som blir de mest grundläggande för aktuell studie. Lag 
som rättskälla utgör grunden till detta arbete, genom aktuella bestämmelser i 
främst BrB och RB. Syftet med arbetet är att undersöka hur lagstiftarens ändamål 
är i överenstämmelse med förhållanden i verkligheten, varför förarbeten är den 
rättskälla som ligger närmast för detta arbete att därefter utgå ifrån. Vidare får 
även doktrin betydelse. Även om det är den rättskälla som anses ha lägst aukto-
ritet och där det går att hävda att dess auktoritet snarare bygger på vilken fram-
stående rättsvetare som står bakom litteraturen, så kan den juridiska doktrinen 
bidra till en annan analys och helhetssyn på rätten.48 Vissa rättsfall tas upp ge-
nomgående i arbetet, men utöver dessa ger inte praxis vidare vägledning för vad 
som gäller. Istället kommer alltså fokus ligga på övriga rättskällor. I arbetet an-
vänds även vissa internationella konventioner med fokus i fastställande av rättig-
heter och definitioner, då dessa kompletterar den nationella lagstiftningen. 
 
I arbetets analysdel värderas och studeras rätten utifrån extern kritik genom kom-
binationen ändamål och konsekvenser. För analys med externt perspektiv krävs 
val av extern måttstock. Valet av måttstock innebär val av utifrån vilket 

 
45 Strömholm, Rätt, Rättskällor och rättstillämpning, s.480–481 och s.488–489; Rosén, SvJT 1996 s.247. 
46 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s.28. 
47 Sandgren Rättsvetenskap, s.46. 
48 Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s.33–34. 
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perspektiv som rätten ska analyseras och värderas.49 För detta arbete analyseras 
rätten utifrån ett rättspolitiskt perspektiv,50 med utgångspunkt i frågan hur det 
processrättsliga rättssubjektet förhåller sig till ändamålen att tillgodose eventuella 
rättigheter för de i prostitution samt utifrån den politiska viljan om rättstrygghet.51 

1.3.3 Samhällsvetenskaplig metod 
Vid anläggandet av ett rättsrealistiskt förhållningssätt kan det krävas att material 
utanför de allmänt accepterade rättskällorna adderas, i syfte att studera reglernas 
effekt på samhället. I uppsatsen används samhällsvetenskaplig metod. Samhälls-
vetenskaplig forskning bygger på studier för att få förståelse om samhällskon-
struktioner och förändringar.52 Även om det är rättsvetenskaplig forskning som 
arbetet grundas på så kan metoder för kunskapsinhämtning ske från en samhälls-
vetenskaplig grund. Som samhällsvetenskaplig metod kommer i detta arbete an-
vändas dels en litteraturstudie, dels en enkätstudie. 

1.3.3.1 Litteraturstudie 
För att säkerställa att insamling av extern kunskap sker på ett objektivt och själv-
ständigt sätt görs en litteraturstudie. Utgångspunkten för insamlingen är att få 
ökad förståelse för prostitution och människohandel, i förhållande till de i pro-
stitutions situation, bakomliggande faktorer varför någon befinner sig i prostitut-
ion samt varför någon köper sex. Sökningar genomförs utifrån fyra olika sökord. 
Den sökmotor som används är Google Scholar. De utvalda sökorden är ”prosti-
tution”, ”human trafficking for sexual exploitation”, ”sex buyers” samt ”prosti-
tution statistik”. En risk med så breda formuleringar är att omfattningen av 
materialet blir väldigt stort och säkra slutsatser kan bli svårt att dra, men orden 
väljs ut mot bakgrund av att snävare begrepp kan riskera bli vinklat. Vidare anses 
dessa begrepp avspegla syftet med studien och motsvara avgränsningen för arbe-
tet. De två första sökorden syftar till att omfatta sökning för såväl de olika brotts-
typerna som information om de i prostitution. Det tredje, som är inriktat mot 
köpare, är till viss del avvikande från huvudämnet, men det kan vara relevant att 
undersöka köparnas inställning till brotten och till de i prostitution för att få yt-
terligare förståelse. Slutligen har ett svenskt sökord använts för att få litteratur 
kopplad till Sverige, vilket även är vad arbetet avgränsats till att beröra. Att inter-
nationella sökord används beror på att de källor som dyker upp där har större 
spridning och användning internationellt. Det motiveras även av att prostitution 
och människohandel är samhällsföreteelser som i sig själva har en internationell 
koppling. 

 
49 Schelin, Kritiska perspektiv, s.91–93. 
50 Sandgren Rättsvetenskap, s.52–53, se även ovan avsnitt 1.3.1. 
51 Se bland annat Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.22–23; Prop. 1987/88:107; Prop. 
2000/01:79 s.9; Granström, Brottsoffrets ställning, s.142–143. 
52 Jacobsen, Hur genomför man undersökningar, s.12 och s.18; Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.23. 
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Varje omgång av sökord sker i två steg. Först genomgås de tio första träffarna. 
Efter att urval görs mellan dem, genomförs samma process för nästa tio. Urvalet 
grundas på arbetets avgränsningar samt hur stort antal citeringar en artikel eller 
källa har.53 Studier och litteratur kopplat till barn som brottsoffer sållas bort. 
Samma gäller för studier som är begränsade till att undersöka prostitution och 
människohandel utifrån utvecklingen i ett visst geografiskt område eller specifikt 
land. Resultatet redovisas i kapitel 3 och som bilaga 1. 
 

1.3.3.2 Enkätstudie 
Inom ramen för arbetet genomförs en kvalitativ enkätstudie. En sådan kan i korta 
ordalag beskrivas som en studie med begränsat urval av respondenter och som 
syftar mer till djupare förståelse än generella slutsatser.54 Syftet med studien är att 
bidra till en praktisk förståelse för hur polisens initiala bedömning av det pro-
cessrättsliga rättssubjektet i prostitutionsärenden går till. Studien riktar in sig på 
poliser och deras uppfattning, då en förutsättning för fortsatt rättsprocess är hur 
dessa klassificerar händelsen, både i fråga om brott och om ställning för den i 
prostitution. Frågorna i studien tas fram med hjälp av verksamma inom området. 
Både en jurist som jobbar med de i prostitution och människohandel samt en 
polis som arbetat inom prostitutionsgruppen i Stockholm har tillfrågats om frå-
gor de anser är relevanta att ställa. Studien innehåller frågor som syftar till att 
tillsammans besvara frågan om hur bedömningar av det processrättsliga rättssub-
jektet går till. 
 
Risken med att använda sig av en kvalitativ empirisk studie, till skillnad från en 
kvantitativ, är att det blir svårt att dra generella slutsatser.55 Det påverkar i sin tur 
studiens reliabilitet i den mån det är svårt att se resultatet som representativt och 
tillförlitligt. Om någon exempelvis gör samma studie men där poliserna som sva-
rar på studien är andra individer, finns risken att det blir ett annat resultat då 
studien grundas på fåtal individers uppfattning.56 I försök att motverka en låg 
reliabilitet utformas frågorna så tydliga som möjligt, med en bedömningsfråga i 
kombination med ett par öppna frågor. 
 
Hur frågorna utformas har även betydelse för studiens validitet.57 Slutna frågor 
är bra då de är lättare att sammanställa och bearbeta.58 Öppna frågor är däremot 
bra när den som gör studien själv inte är särskilt insatt i området, då det öppnar 

 
53 Se vidare avsnitt 1.3.4. 
54 Schelin, Kritiska perspektiv, s.96–97. 
55 Ibid., s.97. 
56 Ibid., s.98–101. 
57 Ibid., s.102–103. 
58 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s.316–317. 
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upp för respondenterna att svara med egna ord, lämnar utrymme för oförutse-
bara svar och gör så att tankarna inte leds i någon särskild riktning.59 I denna 
enkätstudie används öppna frågor, då studien omfattar ett område som för detta 
arbete är relativt okänt. Inledningsvis innehåller studien en beskrivning av en fik-
tiv situation som respondenterna ska bedöma och klassificera. Därefter ställs fem 
öppna frågor med fokus på processen. Situationen som beskrivs konstrueras med 
hjälp av tidigare rättsfall, vilket bidrar till en mer realistisk beskrivning. Den fik-
tiva situationen skapas utifrån ärenden där den i prostitution även är offer för 
människohandel. Syftet med detta är att försöka undersöka hur polisen bedömer 
situationen då det skulle kunna vara vilket som av sexköp eller människohandel. 
De öppna frågorna har till syfte att tillsammans ge svar på hur mötet med och 
bedömningen av den i prostitution går till. Se bilaga 2 för vilka frågor som ställs. 
 
När det gäller urval av poliser finns intresse att samla in svar från både poliser 
som arbetar med prostitutionsärenden samt poliser som inte arbetar med dessa 
typer av ärenden. Kvalitativa undersökningar innebär ofta någon typ av målstyrt 
urval, genom att samla in data och analysera med utgångspunkt i en hypotes.60 I 
aktuell enkät uppställs hypotesen att poliser uppfattar den i prostitution som 
vittne. För urval används bekvämlighets- och snöbollsurval, innebärande att en-
käten först skickas ut genom en poliskontakt till poliser denna känner och däref-
ter får dessa skicka enkäten vidare till andra poliser. Positivt med sådana urval är 
att det förhoppningsvis medför en högre svarsfrekvens, men det kan innebära att 
studien inte blir särskilt vetenskapligt förankrad, då det i en sådan kvalitativ me-
tod inte går att dra generella slutsatser.61 Samtidigt kan studien ändå ge ett incita-
ment på vissa polisers uppfattning av prostitution och vad som görs när de träffar 
någon i prostitution. Syftet med studien i detta arbete är inte att dra generella 
slutsatser, utan att endast få en koppling till hur yrkesverksamma uppfattar den i 
prostitution. En annan viktig faktor för urval av respondenter är att det ska finnas 
en geografisk spridning. Det viktigaste här är inte att hela landet representeras 
utan att det bara inte är poliser från samma område eller enhet. 

1.4 Avgränsning och disposition 

1.4.1 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att fokusera på prostitution i Sverige, där huvudfokus ligger 
på brottet sexköp medan koppleri och människohandel behandlas i relation till 
detta. Motiven bakom att endast fokusera på problematiken i Sverige är att 

 
59 Ibid., s.315. 
60 Ibid., s.498–499. 
61 Ibid., s.244–245 och s.252–253. 



 22 
 
 
 

Sverige har en relativ unik ställning i världen när det gäller lagstiftning och syn på 
prostitution och det är även därför som syftet är utformat i förhållande till svensk 
lagstiftning och rättsprinciper. Vidare är arbetet också avgränsat till att fokusera 
på det processrättsliga rättssubjektets ställning i processen. Det finns flera områ-
den inom rättsprocessen för prostitutionsärenden som är av intresse att under-
söka, bland annat områden som bevisrätt, förhörsteknik och domstolens bedöm-
ningar. Mot bakgrund av den kriminalpolitiska utveckling som pågår för stär-
kande av brottsoffrens ställning62 är det i tiden relevant att undersöka problemet 
utifrån just detta perspektiv. Genom att utgå från den i prostitutions ställning kan 
även större frågor som rör de bakomliggande skyddsintressena bakom brotten 
beröras, vilket är något som också blir relevant och en förutsättning för fortsatt 
forskning rörande de tidigare uppräknade områdena. 
 
Arbetet behandlar inte barn som brottsoffer, då det för med sig ännu fler frågor 
och särskilda studier av barns rättigheter blir nödvändigt. Vidare vad gäller av-
gränsningar tar inte arbetet upp frågan huruvida Sverige bör ha en sexköpslag 
eller inte. Det är en fråga som är väl debatterad och där Sverige har en unik ut-
gångspunkt i en internationell jämförelse. Arbetet görs även inom ramen för pro-
cessrätt och inte straffrätt, varför en sådan fråga hamnar för långt ifrån arbetets 
huvudsakliga ämnesområde. Eftersom arbetets syfte är att undersöka situationen 
för de i prostitution kan vissa perspektiv om kriminalisering av sexköp ändå be-
höva beröras. Kunskap om olika åsikters utgångspunkter och perspektiv rörande 
kriminaliseringen tas således upp inom ramen för litteraturstudien, endast i för-
sök att definiera skyddsintresset bakom lagen och för att bringa kunskap om de 
i prostitution. Avslutningsvis innehåller arbetet även en del inslag av straffrätt i 
fråga om skyddsintresse bakom de olika brotten. Även om det är en aning utanför 
ramen för ett straffprocessrättsligt arbete, så är det nödvändigt då skyddsintres-
sen är avgörande i relation till vem som är att anse som målsägande. 

1.4.2 Disposition 
Arbetet följer en disposition i enlighet med frågeställningarna och syftet. Den 
första frågeställningen behandlas i kapitel 2 och 3. Kapitel 2 tar sikte på brotten 
sexköp, koppleri och människohandel med fokus på att fastställa straffbestäm-
melsernas ändamål och skyddsintressen. Parallellt med nämnda brottstyper tas 
även sexualbrottskapitlets mer generella drag upp, då det kan tänkas vara relevant 
för fastställande av lagstiftningens ändamål. I denna undersökning av straffbe-
stämmelserna används en rättsdogmatisk metod. Inom ramen för undersök-
ningen konsulteras de allmänt accepterade rättskällorna. Därefter presenteras lit-
teraturstudien i kapitel 3. Detta kapitel tar upp fakta om vad prostitution innebär 
i praktiken och framförallt vad det innebär för den i prostitution. Resultatet av 

 
62 Se bland annat Prop. 1987/88:107; Prop. 2000/01:79 s.9; Granström, Brottsoffrets ställning, s.142–
143. 
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litteraturstudien presenteras som en enhetlig redogörelse. För information om 
respektive källa hänvisas till bilaga 1. 
 
Efter genomgång med fokus på brotten tar kapitel 4 sikte på att besvara arbetets 
andra frågeställning om hur rättsprocessen skiljer sig åt mellan de olika process-
rättsliga rättssubjekten. Först tas i denna del upp straffprocessens syfte och funkt-
ion för förståelse och utgångspunkt. Därefter behandlas skillnaden mellan de 
olika processrättsliga rättssubjekten brottsoffer, målsägande och vittne. Vid 
denna del läggs särskild vikt på definierande av vem som är att anse som målsä-
gande. Slutligen kommer en redogörelse för hur dessa rättssubjekt förhåller sig 
till de tre olika brottstyperna sexköp, koppleri och människohandel. För kapitel 
4 används nationella rättskällor som förarbeten, lagstiftning och doktrin, samt 
vissa internationella källor med utgångspunkt i definitioner och rättigheter. Efter 
den processrättsliga redogörelsen innehåller kapitel 5 resultatet från enkätstudien, 
för att identifiera verksamma polisers uppfattning av den i prostitutions situation. 
Denna del ämnar besvara arbetets tredje frågeställning. 
 
Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Sammanfattningarna syftar till att 
summera aktuellt kapitel dels för att underlätta för läsaren, dels ligga till grund 
för avslutande analys i kapitel 6. Beroende på vilket ämne som respektive kapitel 
behandlar innefattar sammanfattningarna såväl just sammanfattningar som viss 
problematisering av vad som framkommit. På så sätt utgör sammanfattningarna 
en del av arbetets analys. Arbetet kommer även ha ett särskilt, avslutande kapitel 
6 för analys där den fjärde frågeställningen behandlas, nämligen i vilka fall den i 
prostitution ges målsägandeställning. Analysen grundas på tidigare deskriptiva 
delar i försök att sammanfoga dessa till diskussion. Kapitlet har tre delavsnitt. 
Avsnitt 6.1 innehåller analys gällande vilka situationer som grundar målsägande-
ställning, d.v.s. en redogörelse för vilket processrättsligt rättssubjekt den i prosti-
tution får. Avsnitt 6.2 tar sikte på vad detta innebär för den i prostitution. Av-
slutningsvis kommer ett avsnitt 6.3 som syftar till att utgöra ett avsnitt för dis-
kussion där arbetet summeras utifrån ett de lege ferenda-perspektiv och om det 
finns behov till ändringar. Analysen tar sikte på att studera straffprocessen ur ett 
rättspolitiskt perspektiv, med fokus på den politiska viljan att tillgodose eventu-
ella rättigheter för de i prostitution med fokus på ökad rättstrygghet. 
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2 Prostitution; sexköp, koppleri eller 
människohandel? 

2.1 Köp av sexuella tjänster 

2.1.1 Tillämpningsområde, syfte och skyddsintresse 
I Sverige är det sedan tjugo år tillbaka olagligt att skaffa sig tillfällig sexuell för-
bindelse mot ersättning. Det stadgas i 6 kap. 11 § BrB. Med tillfällig sexuell förbin-
delse menas samlag eller motsvarande sexuellt umgänge enligt 6 kap. 2 § BrB och 
rekvisitet ersättning innefattar både ren ekonomisk eller annan ersättning av värde, 
exempelvis droger.63 Rekvisitet att skaffa sig innebär att ersättningen är en förut-
sättning för att den sexuella förbindelsen ska ske.64 
 
Syftet bakom lagstiftningen är primärt att prostitution som samhällsföreteelse 
inte ska förekomma. Prostitution medför skador65 på såväl individer som på sam-
hället i stort och det är av samhällets intresse att få bort prostitutionen helt.66 
Samtidigt anses det orimligt att även förbjuda den i prostitution att sälja. Enligt 
förarbetena till lagen är den i prostitution någon som utnyttjas för andras till-
fredsställande. Att prata om prostitution som att det handlar om två jämställda 
parter blir därför fel, då det skulle signalera att det är en affärsuppgörelse som 
vilken som helst, vilket inte motsvarar verkligheten. Från lagstiftarens håll fram-
går det tydligt att prostitution därför inte är att se som något arbete.67 
 
Ett annat syfte med lagen är att förhindra mäns våld mot kvinnor.68 Proposit-
ionen Kvinnofrid från år 1998 tar avstamp i mäns våld mot kvinnor i en bredare 
kontext. Propositionen föreslår bland annat införande av ett kvinnofridsbrott 
och ett sexköpsbrott, där det gemensamma syftet är att försöka motverka den 
maktobalans som finns mellan de olika könen. I propositionen lyfts fram att 
mäns våld mot kvinnor, i alla dess former, är ett extremt exempel på 

 
63 Asp, Karnov lagkommentar till 6 kap. 11 § BrB; Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögenhetsbrot-
ten, s.143. 
64 Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögenhetsbrotten, s.143. 
65 Med skador menas såväl psykiska och fysiska skador, samt ekonomiska eller sociala. 
66 Prop. 1997/98:55 s.104; se även Prop. 2010/11:77. 
67 Prop. 1997/98:55 s.104; SOU 2010:49, s.61–62. 
68 Prop. 1997/98:55 s.20–21. 
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maktobalansen och utgör ett verkligt samhällsproblem.69 Att köp av sexuella 
tjänster blir en del av denna satsning grundas i förhållanden i verkligheten. Det 
är män som köper sexuella tjänster och det är kvinnor som säljer. Uppemot 10 
% av männen i Sverige har köpt sex. Enligt propositionen borde dessa män vara 
medvetna om att det både är något dåligt för dem, men framförallt att det innebär 
en utsatthet för kvinnan de köper av.70 Propositionen poängterar att mäns våld 
är en rättstrygghetsfråga för kvinnor och därför ska arbetet mot prostitution utgå 
från kvinnornas utsatta situation. När det gäller prostitution och sexköp är det 
oftast ett utnyttjande av redan utsatta kvinnor, vilka haft en dålig start i livet och 
där det inte heller är ovanligt med övergrepp i barndom, försämrad självbild och 
respekt.71 
 
Att brottet år 2005 fördes in under kapitel 6 i BrB beror på brottets sexuella 
karaktär. I propositionen till införandet skrivs att brottet motiveras från samma 
utgångspunkter som övriga sexualbrott.72 Sexualbrottskapitlet syftar till att 
skydda den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Historiskt ansågs 
sexualbrott vara riktade mot allmänheten och för skydd av familjens ära, men 
under slutet av 1800-talet började brotten istället ses som en kränkning av person 
och personlig frihet. Under 1950-talet utvecklades tanken på en sexuell integritet 
och skyddsintresset gick från att handla om personlig frihet till sexuell integritet. 
Sexuella handlingar i sig är inte det skadliga, utan det är skillnaden mellan en 
önskad och en oönskad gärning som är viktig, där den sistnämnda innebär över-
grepp, utnyttjande och kränkning. Allt eftersom har denna syn stärkts och ut-
gångspunkten är att skyddet ska vara så heltäckande som möjligt.73 
 
Trots kopplingen till sexualbrott och sjätte kapitlets fokus på skyddande av per-
sonlig integritet, så utgår inte sexköpsbrottets skyddsintresse från den i prostitut-
ion. Även om det i förarbetena uttrycks att det är en utsatt situation att befinna 
sig i prostitution, så är det fortfarande inte ett brott mot person. Det tar istället 
avstamp i ett samhällsintresse och blir således ett brott till skydd av allmänna 
intressen.74 Då det är av samhällets intresse att få bort prostitution ska inte en 
enskild kunna samtycka till handlingen och göra så det inte blir straffbart. Genom 
att göra brottet till ett brott riktat mot det allmänna kommer samtycke till hand-
lingen från den i prostitution att sakna betydelse som ansvarsfrihetsgrund.75 Mot 
bakgrund av det ovanstående kan brottets skyddsintresse uppfattas som 

 
69 Prop. 1997/98:55 s.20–21. 
70 Ibid., s.22 och s.103. 
71 Ibid., s.21 och s.103. 
72 Prop. 2004/05:45 s.104. 
73 Prop. 2004/05:45 s.19–21; Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögenhetsbrotten, s.113. 
74 Prop. 2004/05:45 s.104. 
75 SOU 2010:49 s.249. 
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svårbestämt och otydligt, något som även diskuterats redan då lagen trädde ikraft 
år 1999.76 

2.1.2 Hänsyn till försvårande omständigheter och samtycke 

2.1.2.1 Försvårande omständigheter och straffvärde 
I 85 % av alla lagföringar rörande sexköp så har den som dömts fått påföljden 50 
dagsböter.77 Detta kan anses vara till följd av ett uppmärksammat rättsfall från 
HD år 2001. I domen prövas vad HD anser utgöra ett typfall av sexköp. Varken 
förmildrande eller försvårande omständigheter anses föreligga och påföljden bör 
bli 50 dagsböter. I domen diskuteras även frågan om skyddsintresse, där HD 
bekräftar det hovrätten kommer fram till. När det gäller köp av sexuella tjänster 
anses medgivande från den i prostitution utgöra en förutsättning för att det ens 
ska föreligga ett brott. Detta medgivande, eller samtycke, kan i sin tur innebära 
samtycke som ansvarsfrihetsgrund, varför det, om det var att anse som brott mot 
person, skulle innebära att den i prostitution automatiskt genom sitt handlande i 
att samtycka till köpet även skulle ansvarsbefria köparen från brott. HD kommer 
därför fram till att sexköp istället närmast är att se som brott mot allmän ordning 
och den i prostitution ska anses utgöra vittne. Genom att det inte är brott mot 
person bör inte omständigheter i det enskilda fallet som rör den i prostitution 
beaktas när det gäller bedömning av straffvärde. Då måste nämligen bevisas att 
dessa omständigheter är något sexköparen insett.78 
 
Enligt lagkommentaren till 6 kap 11 § BrB finns dock vissa omständigheter som 
är att anse försvårande. Dessa är ifall det finns beroendeställning, drogpåverkan, 
funktionshinder eller om den i prostitution befinner sig i en annan skyddslös och 
utsatt situation. Att personen är utländsk och inte kan göra sig förstådd på 
svenska eller befinner sig på okänd plats kan också ligga till grund som försvå-
rande omständighet. Om det finns en tredje part inblandad eller om själva köpet 
innefattat tvångsliknande eller förnedrande inslag är det också att anse som för-
svårande.79 I ett senare fall från hovrätten i Västra Sverige har försvårande om-
ständigheter påverkat straffvärdet. De åtalade sexköparna hade tagit kontakt med 
kvinnorna i prostitution genom ett kundnummer. Kundnumret sköttes av en an-
nan kvinna, en tredje part, som förmedlade både kontakter och register över kö-
parna. Organiserad prostitution lik denna, d.v.s. där koppleri eller annan organi-
sering blir aktuellt, kan utgöra en försvårande omständighet. I domen uttrycks 
dock att det är ytterst begränsat för att förhållanden i ett enskilt fall ska få inver-
kan, då det inte är brott mot person. I fallet hade en man köpt sex av en av 

 
76 Se avsnitt 1.1 samt Lernestedt och Hamdorf, JT 1999/00 s.846 och JT 2000/01 s.111. 
77 SOU 2010:49 s.23. 
78 NJA 2001 s.527. 
79 Asp, Karnov lagkommentar till 6 kap. 11 § BrB. 
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kvinnorna, varpå kvinnan tillfrågats om att ha sex med ytterligare en man som 
varit närvarande vid köpet. Det ansågs för kvinnan ha varit nästan omöjligt att 
påverka situationen eller vägra. Det ska även männen ha insett och utnyttjat. 
Sammantaget ledde omständigheterna till att köparna dömdes till villkorlig dom 
jämte böter istället för endast böter.80 
 
Straffet för sexköp skärptes år 2011 i syfte att skapa en mer nyanserad bedömning 
med utgångspunkt i brottets allvarlighetsgrad. I en utredning från 2016 framkom 
att den fortfarande uteslutande vanligaste påföljden var strafföreläggande och 50 
dagsböter.81 Utredningen visar att försvårande omständigheter inte utreds till-
räckligt och att det har lett till att det antagligen finns flera fall där ansvar för 
koppleri eller människohandel borde ha aktualiserats. Utredningen föreslår där-
för att brottet bör gradindelas.82 I den efterföljande proposition som presentera-
des år 2019 föreslogs dock att gradindelning inte bör göras av brottet sexköp, 
men att andra åtgärder bör vidtas för att stärka hela rättsprocessen. År 2018 be-
slutades därför om en ny nationell handlingsplan mot prostitution och männi-
skohandel med fokus på kunskap och metodutveckling.83 

2.1.2.2 Samtycke och sex 
Under senaste året har frågan om allvarlighetsgrad på sexköp tagits ett steg längre. 
I ett fall från Svea hovrätt i juli 2019 dömdes en sexköpare till oaktsam våldtäkt 
enligt 6 kap. 1a § BrB för att han insett risken att den i prostitution även var ett 
offer för människohandel. Enligt den nya bestämmelsen från juli 2018, den s.k. 
samtyckeslagen, går gränsen mellan vad som är sex och vad som är våldtäkt vid 
frivilligt deltagande.84 I paragrafens andra stycke uppställs situationer där det ald-
rig kan anses vara frivilligt. Ett exempel på sådan situation är ifall personen be-
finner sig i en särskilt utsatt situation.85 Dessutom infördes ett nytt brott om oakt-
sam våldtäkt, vilket innebär att om personen inser att det finns en risk att den 
andra inte deltar frivilligt, men ändå fortsätter samlaget, så kan denna dömas till 
ansvar för medveten oaktsamhet.86 I den aktuella domen har en sexköpare efter 
att köpt sexuella tjänster av en kvinna uttalat sig på en recensionssida för andra 
sexköpare att det var ”misstänkt trafficking”. Hovrätten fastställer tingsrättens 
dom, vari tingsrätten resonerar kring huruvida kvinnan anses ha deltagit frivilligt 
eller inte. Då hon var ett offer för människohandel, vilket bevisats i andra åtals-
punkter i domen, ansågs kvinnan ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation och 
haft som tingsrätten skriver det ”ytterst begränsade möjligheter att freda sin sex-
uella integritet”. En sådan situation kan aldrig anses frivillig, varför de objektiva 

 
80 RH 2008:59. 
81 SOU 2016:42 s.14 och s.78–79. 
82 Ibid., s.80–81. 
83 Prop. 2018/19:157 s.7–11. 
84 Prop. 2017/18:177 s.28. 
85 Ibid., s.39–41. 
86 Ibid., s.56–58.  
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rekvisiten för våldtäkt var uppfyllda. Sexköparen dömdes till oaktsam våldtäkt 
för det ansågs inte bevisat att han varit likgiltig.87 
 
Avslutningsvis ska något mer sägas vad gäller just begreppet samtycke. Samtycke 
och frivillighet är, som tidigare nämnts, en förutsättning vid sex enligt 6 kap. 1 § 
BrB. Samtycke är samtidigt enligt HD-fallet ovan en förutsättning för att brottet 
sexköp ens ska uppstå. Samtycke vid sex är när det finns uttryck för frivillighet, 
men det förutsätter också att båda parter har samma möjlighet att fatta beslut om 
sin egen kropp och sexualitet. För att kunna identifiera om ett verkligt samtycke 
föreligger, måste därför aspekter som maktförhållanden och handlingsfrihet räk-
nas in.88 Vid bedömning måste ses till hela kontexten och vilka förutsättningar 
som ligger till grund för någons uttryck för frivillighet. Asp särskiljer mellan vad 
som är ett egentligt samtycke och vad som är särskiljande samtycke. Inom de 
särskiljande finns en skala från det grövsta att under hot lämna ett samtycke, till 
det kanske minst grova nämligen att gå med på något genom att vi får något i 
gengäld, exempelvis om någon erbjuder en summa pengar. Var samhället poli-
tiskt drar gränsen har att göra med såväl principer om rättssäkerhet som vad som 
anses vara skyddsvärt.89 

2.2 Koppleri och människohandel 

2.2.1 Koppleri 
Koppleri är på samma sätt som sexköp ett brott mot allmän ordning och syftet 
med kriminaliseringen är att motverka prostitution.90 Vad gäller brottet koppleri 
stadgas enligt 6 kap. 12 § BrB att den som främjar eller otillbörligen utnyttjar att 
en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning döms till koppleri. 
Att främja kan innebära flera saker. Det kan handla om att upplåta lokal eller 
lämna information. Det kan också handla om en psykisk påverkan som bidragit 
till att den i prostitution beslutat att sälja sexuella tjänster.91 Att otillbörligen utnyttja 
innebär att på något sätt tillgodogöra sig på prostitution, d.v.s. ta betalt genom 
att låta någon annan utföra tjänsten.92 Det finns inget krav på att det måste skett 
flera gånger av främjande eller utnyttjande, utan det räcker med en handling.93 

 
87 Svea Hovrätt B 5624–19 och Uppsala Tingsrätt B 4530–18. 
88 Wegerstad och Andersson, JT 2017/18 s.652–661, s.10. För vidare diskussion om lagstiftningens 
skyddsintressen hänvisas till ovanstående redogörelse under avsnitt 2.1.1. om sexköp. 
89 Asp, Sex och samtycke, s.83–89. 
90 Prop. 1983/84:105 s.37–40. 
91 Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögenhetsbrotten, s.146. 
92 Ibid., s.146–147. 
93 Asp, Karnov lagkommentar 6 kap. 12 § Brottsbalken; Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögen-
hetsbrottens, s.145–146. 
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En distinktion görs mellan huruvida det anses vara koppleri av normalgraden 
eller grovt koppleri. Omständigheter som blir avgörande är om verksamhet be-
drivits i större omfattning, haft betydande vinning eller inneburit hänsynslöst ut-
nyttjande. Utifrån en helhetsbedömning kan en handling då vara att anse som 
grov.94 Enligt praxis har visats att endast en välorganiserad verksamhet inte inne-
bär grovt koppleri. I NJA 2004 s.646 hade en sådan verksamhet endast pågått 
under begränsad tid och hade inte heller inneburit en verksamhet i större omfatt-
ning. Det sågs som allvarligt, men inte grovt.95 Vidare är en relativt svår distinkt-
ion den mellan vad som utgör koppleri, grovt koppleri eller människohandel. En 
gärning som kan vara koppleri kan också vara människohandel för sexuell explo-
atering och ska då istället dömas i enlighet med det sistnämnda. Ibland kan det 
vara svårt att bevisa samtliga rekvisit för människohandel, varför det händer att 
någon istället döms för koppleri. Sådana handlingar ska då anses utgöra grovt 
koppleri.96 

2.2.2 Människohandel för sexuella ändamål 

2.2.2.1 Definition, tillämpningsområde och omfattning 
Människohandel innebär ett hänsynslöst utnyttjande av andra. Vanligast är att 
rekrytering sker i s.k. ursprungsländer, som ofta innefattar fattigdom, arbetslös-
het och ojämlikhet. I de länder där exploateringen sedan sker, s.k. destinations-
länder, finns efterfrågan.97 Det finns dock inte något krav uppställt på passerande 
av landsgräns, utan från början handlar det om att ha makt över någon.98 Männi-
skohandel innebär även en enorm marknad. Det påstås vara den snabbast väx-
ande inkomstkällan för organiserad brottslighet och uppskattningsvis utsätts fyra 
miljoner människor som offer i människohandel. Mörkertalet är dock stort.99 Ma-
joriteten av offren utnyttjas för sexuella ändamål och majoriteten är även kvinnor 
eller flickor. Av de 30 146 offer som identifierats i EU har 80 % varit kvinnor 
eller flickor.100 
 
Den globala definitionen av människohandel ges av det s.k. Palermoprotokol-
let.101 Enligt artikel 3a finns tre olika rekvisit uppställda för att det ska handla om 

 
94 Asp, Karnov lagkommentar 6 kap. 12 § Brottsbalken; Prop. 2004/05:45 s.107–108. 
95 NJA 2004 s.646. 
96 Asp, Karnov lagkommentar 6 kap. 12 § Brottsbalken; Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögen-
hetsbrottens, s.148. 
97 Prop. 2003/04:111 s.8. 
98 Nebelius, SvJT 2009 s.909. 
99 SOU 2016:70 s.13 och s.46–47. 
100 Ibid., s.46–47. 
101 Palermoprotokollet är ett tilläggsprotokoll om bekämpande av handel med människor till FN:s 
konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. 
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människohandel och motsvarande definition finns reglerat i 4 kap. 1a § BrB. Det 
första rekvisitet om otillbörligt medel tar sikte på ett maktförhållande mellan gär-
ningsperson och offer. Kravet på otillbörliga medel infördes dels för att avgränsa 
brottet från mindre allvarliga brott som exempelvis koppleri, dels för att det utgör 
ett brott mot den personliga friheten.102 Det behöver inte nödvändigtvis innebära 
våld eller hot, utan kan också vara att utnyttja en persons utsatta situation. Ofta 
befinner sig offren i en beroendeställning eller ekonomisk skuld alternativt att de 
kommer från svåra förhållanden såsom flyktingsituation, ekonomisk utsatthet el-
ler drogmissbruk.103 Det andra rekvisitet om handelsåtgärd tar sikte på någon form 
av åtgärd för att personen ska värvas eller förflyttas.104 Det tredje uppställda rek-
visitet om exploateringssyfte innebär att handlingen ska ha skett i syfte att personen 
ska användas för något ändamål, exempelvis för att utnyttjas i prostitution eller 
andra sexualbrott. En sådan handling behöver inte ha skett, men syftet måste 
funnits. Att det i lagtexten står ”i syfte att” innebär ett krav på avsiktsuppsåt. 
Exploateringen måste ha varit avsiktligen från människohandlaren.105 Avslut-
ningsvis saknar samtycke från offret rättslig relevans. Det ges av artikel 3b i pro-
tokollet. Om samtliga rekvisit är uppfyllda kan den tilltalade dömas för männi-
skohandel.106 

2.2.2.2 Tillämpningssvårigheter och förslag till ändringar 
Människohandelsregleringen har ansetts innebära stora tillämpningssvårigheter 
och mot bakgrund av detta kom en utredning år 2009 fram till att bestämmelsen 
på något sätt var tvungen att ändras. Utredningen föreslog att det kontrollrekvisit 
som då fanns, innebärandes att handlingsåtgärden var tvunget att innefatta att 
människohandlaren fick kontroll över offret, skulle tas bort. Att ha ett kontroll-
rekvisit som innebär ett maktförhållande där gärningspersonen ska ha fått ute-
slutande kontroll över offrets vilja och agerande ansågs onödigt, då maktförhål-
landet redan innefattades av det första rekvisitet. Genom att ta bort kontrollrek-
visitet var syftet att svårigheterna med att bevisa människohandel skulle 
minska.107 En utredning från 2016 visade dock att denna tänkta effekt inte hade 
uppnåtts. Av 522 anmälningar om människohandel mellan år 2011 och 2015, 
varav 366 blev till misstankar hos åklagarmyndigheten, ledde endast 12 % (44 
stycken) av dessa till åtal. Endast 12 av de 44 domarna prövade frågan om män-
niskohandel. Anledningen därtill är brist i utredningsresurser samt bevisning eller 

 
102 Prop. 2009/10:152 s.15. 
103 Nilsson, Karnov lagkommentar 4 kap. 1a § BrB; Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögenhets-
brottens, s.50. 
104 Jareborg m.fl., Brott mot person och förmögenhetsbrottens, s.49. 
105 Nilsson, Karnov lagkommentar 4 kap. 1a § BrB. 
106 I en artikel från SvJT år 2009 problematiserar Monica Nebelius om hur vissa sexköpare bero-
ende på omständigheter också kan anses begå människohandel. Hon utgår från ett atypiskt fall och 
menar att rekvisiten kan tolkas väldigt brett. Se Nebelius, SvJT 2009 s.906. 
107 Prop. 2009/10:152 s.16–20. 
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att målsäganden inte ville medverka.108 Människohandelsutredningar är väldigt 
resurskrävande, varför majoriteten istället lagförs som koppleri eller grovt kopp-
leri.109 Även i fall där de tilltalade åtalades för människohandel blev resultatet 
koppleri eller grovt koppleri och endast i 20 % av domarna för åtal för männi-
skohandel dömdes den tilltalade till det. Utredningen menar att det därför fort-
farande finns stora tillämpningssvårigheter.110 Ytterligare en tillämpningssvårig-
het är att lyckas bevisa avsiktsuppsåtet. Utredningen kommer fram till att det 
anses lika straffvärt att endast haft insikt eller varit likgiltig inför exploaterings-
syftet, varför detta bör ändras.111 Mot bakgrund av dessa tillämpningssvårigheter 
föreslår utredningen två förändringar. Den ena är att byta ut begreppet genom till 
med användande av otillbörligt medel, för att markera att det inte krävs vidare makt-
förhållande eller kontroll. Det andra är att ändra i syfte att till med uppsåt att för att 
även omfatta likgiltighetsuppsåt.112 Propositionen som kom efter utredningen 
höll med om den grundläggande utgångspunkten i att bestämmelsen måste änd-
ras till följd av tillämpningssvårigheter. Däremot hade den andra lagtekniska för-
slag. Propositionen innehöll inget förslag på införande av likgiltighetsuppsåt, med 
motiveringen att det skulle göra ansvaret för brottet för vidsträckt.113 Avslut-
ningsvis föreslår propositionen att maximistraffet för grovt koppleri bör höjas. 
Detta då det vid fall av grovt koppleri även går att se offren behandlade som 
handelsvaror, motsvarande en människohandelssituation.114 

2.3 Sammanfattning 
Det huvudsakliga skyddsintresset bakom brottet sexköp är att prostitution som 
samhällsföreteelse inte ska förekomma. Samtidigt har förarbetena vidhållit att 
den i prostitution är utsatt och att förbudet är en del av arbetet för att stoppa 
mäns våld mot kvinnor. Flera skyddsintressen har presenterats genom förarbe-
tena, men huvudregeln är dock att sexköp inte är att anse som brott mot person 
utan som ett brott mot det allmänna. HD klargjorde detta i fallet från 2001 och 
menade att om sexköp skulle vara ett brott mot person, så skulle den i prostitut-
ions samtycke till den sexuella tjänsten även innebära samtycke som ansvarsfri-
hetsgrund. Det skulle göra sexköparen fri från ansvar och gärningen inte straff-
bar. Samtycke i en annan kontext, nämligen i fråga om frivillighet vid sex, blir av 
högsta relevans i fråga om sexköp, där teorier om egentligt eller särskiljande sam-
tycke kan tänkas få betydelse. Tidigare praxis har meddelat att försvårande om-
ständigheter rörande den i prostitution inte bör tas i beaktande då det inte är 

 
108 SOU 2016:70 s.15. 
109 Ibid., s.105. 
110 Ibid., s.131–136. 
111 Ibid., s.18–19. 
112 Ibid., s.161–167 och s.172–176. 
113 Prop.2017/18:123 s.21–25 och s.28–29. 
114 Ibid., s.30–33; Prop. 2004/05:45 s.113. 
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brott mot person, men över tid har omständigheter, likt att det finns en tredje 
part inblandad eller att den i prostitution anses befinna sig i en särskilt utsatt 
situation, bidragit till högre straff och nu senast även annan brottsrubricering. 
 
Till skillnad från sexköp tar både koppleri och människohandel sikte på att kri-
minalisera tredje part vid sexköp, d.v.s. hallickar eller människohandlare. Kopp-
leri är likt sexköp ett brott mot det allmänna och inte brott mot person, dock 
görs en viktig distinktion mellan koppleri av normalgraden och de fall där om-
ständigheterna vid en helhetsbedömning är att anse som grovt koppleri. Många 
fall av människohandel för sexuell exploatering kan omfattas av koppleribestäm-
melsen. Genom utredning är visat att de som åtalas för människohandel mycket 
ofta istället döms för grovt koppleri eller koppleri. Bakgrunden till detta är att det 
finns tillämpningssvårigheter med människohandelsbrottet, vilket gett upphov 
till förslag på ändringar. Människohandel är ett brott mot person och definitionen 
för vad som anses utgöra människohandel grundas på Palermoprotokollet. 
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3 Prostitution; perspektiv och konsekvenser 

3.1 Inledningsvis 
Att definiera och beskriva prostitution tycks inte vara särskilt enkelt. Beroende 
på perspektiv och synsätt kan såväl definition som vilka handlingar som omfattas 
komma att förändras. En gemensam utgångspunkt är att prostitution innebär den 
handling när minst två parter köper respektive säljer sexuella tjänster mot ersätt-
ning.115 Samtidigt finns en uppfattning om att prostitution är mer än köp av sex-
uella tjänster. En sådan definition skulle därför anses för snäv, missa ett viktigt 
maktperspektiv och signalera att det är en typ av handelsvara.116 Mot bakgrund 
av den splittring som råder inom forskningen kommer detta kapitel inledningsvis 
ta upp en redogörelse utifrån olika perspektiv, i syfte att utreda vad prostitution 
innebär. Därefter kommer ett avsnitt om forskning rörande personerna i prosti-
tution, både vad gäller situationen för de i prostitution och uppfattningen hos de 
som köper sexuella tjänster. 

3.2 Perspektiv på prostitution 

3.2.1 Utgångspunkter och olika uppfattningar 
Holmström presenterar i sin rapport från 2008 prostitution utifrån fyra katego-
rier, vilka även kan utgöra en gemensam grund för samtlig forskning och en bra 
utgångspunkt för kommande presentation. Kategorierna är gatuprostitution, 
prostitution över internet, prostitution på mindre synliga arenor samt prostitut-
ion till följd av människohandel.117 Holmström framhäver att gatuprostitutionen 
har varit den kategori där fokus oftast hamnar, men att det också är den som 
minskar som mest, medan den dolda prostitutionen, d.v.s. verksamheten inom-
hus, är vad som både anses vara större utbrett och svårare att ha koll på. Mörker-
talen anses höga när det kommer till såväl den dolda prostitutionen som männi-
skohandel.118 
 

 
115 Holmström, Prostitution i norden, s.319. 
116 Farley, m.fl., Nine Countries, s.34; Ekman, Varat och varan, s.92–93. 
117 Holmström, Prostitution i norden, s.306–311. 
118 Ibid., s.306, s.308–311 samt s.321–322. 
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Studier om prostitution kan ge upphov till ett antal diskurser, varav två huvud-
sakligt motstående framträder allra tydligast. Den ena brukar benämnas radikal-
feministisk som anser att prostitutionen är ett uttryck för kvinnoförtryck, medan 
den andra kännetecknas av en mer liberal syn som anser att prostitution är ett 
fritt val och ett yrke, där det snarare är förtryck att den enskilde inte anses ha rätt 
att göra vad denne vill med sin kropp.119 Inom det senare synsättet finns även de 
som anser att prostitution är en form av sexuell läggning. Att hävda att all prosti-
tution skulle vara förtryckande och ofrivilligt är därför detsamma som att tabu-
belägga och skuldbelägga vissas läggning. Vidare anses det också innebära ett 
nedlåtande offerperspektiv, som att de i prostitution inte är förmögna att fatta 
egna beslut.120 Majoriteten av andra länder antar detta liberala perspektiv. Prosti-
tution anses vara världens äldsta yrke som handlar om två människor som ingår 
ett avtal där sexuell tjänst ges mot ersättning.121 I Holland under 1980-talet nor-
maliserades prostitution till att slutligen resultera i att alla delar av sexindustrin 
legaliserades år 1999.122 Även i Sverige har denna syn vuxit fram allt mer. I början 
av 2000-talet har diskussion förts rörande fackföreningar och att de i prostitution 
ska tilldelas rättigheter jämställt med andra arbetare.123 Det liberala synsättet sam-
manfattas genom tanken om att erkänna den fria viljan bakom sexarbete. Sexköp 
ska därför inte heller vara något kriminaliserat. Att göra det olagligt att köpa sex 
påverkar även de i prostitution som säljer. Det leder till ökad stigmatisering av 
säljarna, vilket i sin tur bidrar till att dessa inte känner sig trygga nog att söka vård 
eller stöd ifall något skulle hända, vilket kan påverka deras hälsotillstånd på flera 
sätt. Genom att istället erkänna prostitution som ett resultat av fritt val och er-
bjuda de i prostitution både skydd och rättigheter, skulle det både minska utsatt-
heten och få de i prostitution att känna sig mer trygga.124 
 
Det andra synsättet, att prostitution är ett utryck för kvinnoförtryck, växte som 
mest fram under 1970-talet. Utifrån detta perspektiv ses prostitution som en del 
av patriarkatet, där kvinnans kropp är till för mannens njutning.125 Majoriteten av 
det material som kommit fram genom litteraturstudien hade även detta som ut-
gångsperspektiv. Mot bakgrund av denna grundtes, att prostitution är en form av 
utnyttjande och förtryck, har genom litteraturstudien olika teorier och perspektiv 
kommit fram, vilka utvecklas i nästa avsnitt. 

 
119 Svanström, Prostitution in Sweden, s.69–70; Holmström, Prostitution i norden, s.334; Ekman, Varat 
och varan, s.13–15. 
120 Ekman, Varat och varan, s.18–23. 
121 Ibid., s.13 och 48. 
122 Ibid., s.55–57. 
123 Ibid., s.64. 
124 Batsyukova, Prostitution and Human trafficking, s.48; Dodillet och Östergren, The Swedish sex purchase 
act, s.21-24. 
125 Ekman, Varat och varan, s.53–54; O’Connell Davidson, Prostitution, power and freedom, s.123–124; 
Barry, The prostitution of sexuality, s.38-39. 
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3.2.2 Prostitution som en form av exploatering 

3.2.2.1 Sex är inte en vara 
En teori handlar om att sex inte är möjligt att se som en vara och att det därför 
inte går att prata om sexuella tjänster som en form av arbete. Om detta skriver 
Ekman och laborerar med skillnaden mellan jaget, kroppen och sex. De i prosti-
tution är definierade som säljare och inte någon som blir såld, varför de själva, 
jaget, inte är varan. Om sex ska anses utgöra en vara, måste sex vara något vi 
både kan bära på och sälja och därigenom något separerat från oss själva. Då 
uppkommer frågan ifall det går att sälja sex som separerat från sig själv. Sex för-
utsätter dock kroppslig kontakt, vilket gör det svårt att se det som separerat från 
kroppen. Samtidigt tyder begreppet sexuell tjänst på att sex just är separerat från 
kroppen, vilket då får anses lösas genom att det är själva sexualiteten som säljs 
och inte sexet. Sexualiteten blir då en vara, där sexet genom detta skiljs från jaget, 
men inte från kroppen. För att den i prostitution inte ska anses såld eller sälja 
hela sig själv, måste hon alltså vara där rent kroppsligt men samtidigt tänka att 
hon inte är där. För att kunna sälja sexuella tjänster måste då uppstå ett jag och 
ett prostitutions-jag.126 

3.2.2.2 Fyra steg mot avhumanisering 
Att de i prostitution skapar ett prostitutions-jag har även vittnats om i deras egna 
berättelser och är även vad som ligger till grund för nästa teori.127 Sociologen 
Barry har ställt upp vad hon kallar olika steg mot avhumanisering, genom vilka 
prostitution blir till sexuell exploatering över tid. De fyra stegen är distancing, di-
sengagement, dissociation samt disembodiment and dissembling. Det första steget distancing 
handlar om att den i prostitution har distansstrategier där den separerar sig själv 
från sin omgivning. Ofta kan det ta sig till uttryck genom att byta namn och flytta 
från sin familj. Steg två om disengagement handlar om att separera sina känslor från 
sin kropp och sexualitet. Liknande Ekmans redogörelse innebär detta att försöka 
separera sig själv från sin kropp. Att framstå som att en väljer att sälja sig frivilligt 
blir här en överlevnadsstrategi, för om de inte låtsas att det är frivilligt menar 
Barry att de istället kommer förlora sig själva helt och hållet. Tredje steget om 
dissociation handlar om att avskärma sig från upplevelserna. Genom att se hand-
lingen som att mannens sexualitet blir styrande, där kroppen endast är till för 
mannens njutning, blir den i prostitution inte närvarande. Hon blir enbart en 
kropp och en vara, där köparen väljer vad den vill ha och där efterfrågan blir 
styrande huruvida hon kan bytas ut till någon annan. Slutligen sker steget di-
sembodiment and dissembling som innebär en total bortkoppling från kroppen. Kö-
parna önskar ofta att den i prostitution ska bete sig som att hon inte vore i pro-
stitution utan faktiskt var fullt närvarande. Utifrån att hon inledningsvis behöver 
separera sig själv från situationen behöver hon nu göra så att hon ändå uppfattas 

 
126 Ekman, Varat och varan, s.87–100. 
127 Ibid., s.97–97; Barry, The prostitution of sexuality, s.31-33. 
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som närvarande. Detta, menar Barry, blir en total bortkoppling. Genom dessa 
fyra steg blir prostitutionen över tid en sexuell exploatering, vilket gör det ofrån-
komligt att det inte skulle handla om en form av förtryck.128 Denna avhumanise-
ring kan i sin tur innebära en upplevelse av reifikation, vilket innebär att de i pro-
stitution blir sedda på som ting, där de inte längre blir sin person utan någon som 
ska finnas för annans njutning. Kvinnan blir då sedd som ett objekt.129 

3.2.2.3 Prostitution och människohandel för sexuell exploatering 
Vissa menar, likt Barry, att prostitution alltid blir en form av exploatering, att det 
till sin natur innebär ett maktmissbruk och ett utnyttjande av person i utsatt ställ-
ning. Prostitution kan därmed ha en stark koppling till människohandel.130 Andra 
tydliggör att prostitution inte är människohandel, men att utnyttjandet av prosti-
tutionen föder människohandel.131 Prostitution och människohandel kan vara be-
roende av varandra, men behöver inte vara det. Precis som vid prostitution har 
människohandel för sexuell exploatering samma utgångspunkt, att kvinnan är till 
för mäns sexualitet. Detta utnyttjas av människohandlare och hallickar för att få 
kontroll över kvinnorna som underordnade män. Vissa jämställer även männi-
skohandeln som en form av nutida slavhandel.132 Inte sällan fokuserar därför 
människohandlare på att nå kvinnor som tidigare blivit sexuellt utnyttjade, non-
chalerade eller lämnade och kvinnor från mer utsatta och fattigare områden.133 
En studie med prostituerade i Madrid visade att 90 % av de i prostitution var 
invandrade, varav 70 % offer för människohandel. Studien visar att dessa brotts-
typer i en majoritet av fallen är sammanlänkade. 134 
 
Samtidigt finns synen att även om prostitution skulle anses vara ett förtryck ge-
nerellt sett, så måste det separeras mellan de som självständigt befinner sig i pro-
stitution och de som kontrolleras av en tredje part, som vid koppleri eller män-
niskohandel.135 Detta är även i enlighet med Holmströms tidigare nämnda kate-
gorisering, där prostitution till följd av människohandel får stå som en egen ka-
tegori. O’Connell Davidson lyfter fram hur erfarna i prostitution kan ha en 
tydligare bild över var deras gränser går. Genom att redan från start göra köpare 
medvetna om var gränserna går och på olika sätt skifta över makten till sig själv, 
kan den i prostitution kontrollera situationen. På så sätt kan den i prostitution 
sätta gränser för sin icke-frihet i relation till köparen. O’Connell Davidson 

 
128 Barry, The prostitution of sexuality, s.29-35. 
129 Ekman, Varat och varan, s.105–111 och s.121. 
130 Waltman, Prohibiting sex purchasing and ending trafficking, 134; Farley, m.fl., Nine countries, s.34. 
131 Batsyukova, Prostitution and Human trafficking, s.47. 
132 Brysk och Choi-Fitzpatrick, From human trafficking to human rights, s.4-5; Jahic och Finckenauer, 
Representations and misrepresentations, s.24-25. 
133 Ugarte, m.fl., Prostitution and trafficking, Mexico, s.162; O’Connell Davidson, Prostitution, Power and 
Freedom, s.42-46. 
134 Jeffreys, The idea of prostitution, s.11-12. 
135 O’Connell Davidson, Prostitution, power and freedom, s.16. 
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poängterar dock att det inte behöver innebära att det är ett fritt val att befinna 
sig i prostitution, då det ändå kan finnas flera framförallt sociala och ekonomiska 
skäl till varför någon är kvar. Skillnaden mellan om den i prostitution styr själv 
eller om den är under en tredje parts kontroll handlar dock om hur mycket den 
kan kontrollera sin egen situation.136 
 
Avslutningsvis vad gäller distinktionen prostitution och människohandel lyfter 
en studie vikten av att utgå från behoven. Människohandeln har aldrig fått stå för 
sig själv, utan behandlas nästan uteslutande i diskussionen av andra problem, där-
ibland prostitution. Istället för att fokusera på huruvida prostitution är frivilligt 
eller ofrivilligt med utgångspunkt i människohandel, bör vi fokusera på vad off-
ren i människohandel har för behov.137 

3.2.2.4 Prostitution och våldtäkt 
När det gäller prostitution i relation till våldtäkt, bör först definieras gränsen mel-
lan våldtäkt och sex. En syn är att det i prostitution inte finns förutsättningar för 
ett genuint, verkligt samtycke och uttryck för frivillighet.138 Sex förutsätter frivil-
lighet och då ersättningen är en förutsättning för frivilligheten, finns en teori om 
att skillnaden mellan våldtäkt och prostitutions-sex går vid ersättningen.139 Sam-
tidigt är detta en definition som enligt vissa inte är att föredra. Det finns sedan 
länge en fördom om att de i prostitution inte kan bli våldtagna, då de anses sam-
tycka till allt genom att de anses vara frånkopplade sexet. Om prostitution alltid 
sågs som våldtäkt, så skulle det innebära att de i prostitution skulle vilja bli våld-
tagna, vilket i sin tur leder till att dessa i princip aldrig kan bli våldtagna.140 

3.3 Situationen för den i prostitution 

3.3.1 Den i prostitutions utsatthet 
Det är lätt att prata om prostitution utan att adressera de som faktiskt berörs. 
Svensk forskning har länge därför byggt på vad de i prostitution själva berättar. I 
en rapport från år 1981 uppdagades 140 sidor av berättelser, där de i prostitution 
berättade om vägen in, om sexköpare och om hur prostitutionen påverkat dem. 
Genom detta började prostitution ses mer som något ojämlikt mellan könen och 
som ett utnyttjande av kvinnan.141 Även senare studier bygger på berättelser från 
de som befinner eller har befunnit sig i prostitution. I det så kallade 

 
136 Ibid., s.66–67, s.91–101 och s.103–106. 
137 Jahic och Finckenauer, Representations and misrepresentations, s.33–38. 
138 Waltman, Prohibiting sex purchasing and ending trafficking, s.154. 
139 Barry, Prostitution of sexuality, s.36. 
140 O’Connell Davidson, Prostitution, power and freedom, s.121-122; Barry, Prostitution of sexuality, s.37. 
141 Ekman, Varat och varan, s. 24–25. 
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Malmöprojektet fick 111 kvinnor mellan år 1977 och 1981 hjälp att lämna pro-
stitutionen. Mot bakgrund av projektet skrev socionomen Larsson sedan en rap-
port som grundas på 224 prostituerades perspektiv.142 
 
En utgångspunkt är att det är kvinnor som säljer och män som köper sexuella 
tjänster.143 Det är vidare vanligt att de i prostitution också är utländska och kom-
mer från mer utsatta och sårbara situationer.144 Vissa hamnar i prostitution till 
följd av droger eller att de varit hemlösa. Andra har även hamnat där på väg ut 
från social isolering och att de lockats in av någon tredje part.145 
 
I en studie av Farley har 854 personer i prostitution från nio olika länder inter-
vjuats. Slutsatsen från studien är att prostitution är något traumatiskt för de som 
befinner sig i den.146 Studien visade att 71 % utsatts för fysiskt våld i prostitut-
ionen. Motsvarande siffra för utsatthet av våldtäkt var 63 %.147 Andra studier 
visar på liknande resultat. Enligt en studie från San Fransisco hade 70 % av de 
tillfrågade varit utsatta för våldtäkt och i ytterligare en studie hade 85 % utsatts.148 
Sexuellt våld kan härigenom anses utgöra norm för de i prostitution. En kvinna 
i Farleys studie hade sagt att ”vad som är våldtäkt för andra är normalt för oss”.149  
 
Av de som befann sig i prostitution var även 68 % diagnostiserade med posttrau-
matiskt stressyndrom (PTSD). Det är ett tillstånd som kan uppkomma i samband 
med nära döden-upplevelser, till följd av allvarliga skador eller andra traumatiska 
upplevelser. Det kan också komma genom utsatthet för sexuellt våld. En person 
med PTSD upplever rädsla och maktlöshet.150 Vad gäller andra hälsotillstånd har 
många också visat upp tecken på olika reproduktiva konsekvenser, som gravidi-
tet, könssjukdomar och vissa även HIV.151 Studien undersökte även vissa frågor 
rörande livssituationer innan och utanför prostitutionen. Mellan 65 och 95 % 
hade blivit utsatta för sexuella övergrepp redan som barn och 75 % hade någon 
gång levt som hemlösa.152 89 % ville lämna prostitutionen.153 
 
Om 89 % vill lämna prostitution är det också relevant att undersöka varför de 
befinner sig där. En del är tvingade av bekanta alternativt vilseledda och offer för 

 
142 Ibid., s.25; som hänvisar till Larsson, Könshandeln.  
143 Ekman, Varat och varan, s.12; Holmström, Prostitution i norden, s.307. 
144 Holmström, Prostitution i norden, s.343. 
145 Svanström, Prostitution in Sweden, s.81. 
146 Farley m.fl., Nine Countries, s.34. 
147 Ibid., s.34, 43 och 56. 
148 Waltman, Prohibiting sex purchasing and ending trafficking, s.142; Farley m.fl., Nine Countries, s.35. 
149 Farley m.fl., Nine Countries, s.60. 
150 Ibid., s.36 och s.45–49. 
151 Ibid., s.49-53; Oram m.fl., Prevalence and risk, s.9-10. 
152 Farley m.fl., Nine Countries., s.43–44 och s.56. 
153 Ibid., s.51. 
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människohandel.154 Andra gör det av ekonomiska eller sociala skäl. Om ekono-
miskt skäl vore det enda motivet väcks vissa frågor. Edlund och Korn menar att 
utifrån de låga kompetenser som behövs, som ingen utbildning eller liknande, 
kan prostitution anses som lätt tjänade pengar.155 Om det är dåligt betalt finns 
inget skäl att fortsätta, men om det vore bra betalt uppstår frågan om varför inte 
fler gör det. Davis lyfter fram att det då måste finnas andra krafter eller bakom-
liggande påtryckningar som får de i prostitution att vara kvar. Om samhället vill 
få bort prostitutionen kan inte bara de ekonomiska svårigheterna motverkas.156 

3.3.2 Sexköpares syn 
För att förstå hur situationen ser ut för de i prostitution kan också vara av bety-
delse att få insikt i hur sexköpare tänker. Flera studier har genomförts inriktade 
mot just sexköpare. Resultaten av studierna kan sammanfattas med att de som 
köper sex ofta inser att den i prostitution inte njuter av sexet, att de aningen gör 
det till följd av ekonomiskt tvång eller att de är offer för våld eller människohan-
del.157 En studie jämförde sexköpare med icke-sexköpare. Där framkom att sex-
köpare hade en mer positiv syn på prostitution och uppfattning att kvinnorna 
mådde bra än vad både icke-sexköpare och de i prostitution själva hade. Dock 
var det endast 40 % av sexköparna som uppgav att prostitution var något positivt 
för de som sålde, medan 44 % trodde det var negativt.158 66 % uppgav att de 
trodde att majoriteten av kvinnorna antingen lurades eller köptes in i prostitut-
ion.159 I en annan studie var motsvarande siffra 50 %.160 
 
Vad gällde förväntningar på de i prostitution uppgav 37 % av sexköparna att så 
fort de betalat var kvinnorna tvungna att göra som köparen sa.161 I en studie 
grundat på upplevelser från de i prostitution har sexköpare i hög grad utsatt dem 
för både fysiskt, sexuellt och sadistiskt våld och sex.162 Vissa menar att kvinnor i 
prostitution inte har rättigheter på samma sätt som andra kvinnor.163 Många upp-
fattade även kvinnorna som låga, avstängda och inte riktigt närvarande.164 
 

 
154 Farley m.fl., Nine Countries., s.35; Jeffreys, The idea of prostitution, s.11-12. 
155 O’Connell Davidson, Prostitution, power and freedom, s.103-106; Edlund och Korn, A theory of pros-
titution, s.182. 
156 Davis, The sociology of prostitution, s.750-753. 
157 Waltman, Prohibiting sex purchasing and ending trafficking, s.154. 
158 Farley m.fl., Comparing sex buyers, s.3612. 
159 Ibid., s.3614. 
160 Farley, Attitudes and Characteristics, s.4-5. 
161 Farley m.fl., Comparing sex buyers., s.3613. 
162 Raymond och Hughes, Sex trafficking in U.S., s.75. 
163 Waltman, Prohibiting sex purchasing and ending trafficking, s.143. 
164 Farley m.fl., Comparing sex buyers., s.3614-3615. 
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Motiven till varför de köpte sex uppgavs vara att få vad de ville och det de inte 
fick från sin partner. Många anser att det är lättare att få en i prostitution att gå 
med på saker som en inte vill be sin partner om, exempelvis oral- eller analsex, 
kroppsbestraffning eller sadism.165 För vissa kan prostitution även vara deras 
första sexuella upplevelse.166 Även avsaknaden av känslor i prostitutions-sex gör 
det intressant och kan vara en anledning till att någon köper sexuell tjänst.167 50 
% av sexköparna hade aldrig berättat för någon om deras sexköp. 79 % gömde 
det aktivt för sin partner och 63 % var rädda att partnern skulle få reda på det.168 

3.4 Sammanfattning 
Genom litteraturstudien har framkommit att en majoritet av forskningen tyder 
på att prostitution bör vara att anse som förtryck. Vissa menar att det i en del fall 
rör sig om ett fritt val, men en slutsats är att i en majoritet av fallen handlar pro-
stitution om sexuell exploatering och utnyttjande. Viktigt är dock att separera 
situationen för de som befinner sig i prostitution själva eller genom tredje part. 
Prostitution kan innebära en typ av avhumanisering och distansering från sig 
själv. Det innebär risker för utsatthet för både fysiskt och sexuellt våld samt kan 
även innebära fysiska sjukdomar i form av olika könssjukdomar. En majoritet 
lider av PTSD och en stor majoritet vill även lämna prostitutionen. Utöver detta 
har sexköpare ofta en syn på de i prostitution som tillgängliga och villiga att gå 
med på allt. Samtidigt känner en stor del av sexköparna till att kvinnan oftast inte 
säljer frivilligt, utan är utsatt för tvång eller som offer för människohandel. Ge-
nom att bli behandlad som ett objekt kan känslor av avstängdhet och distansering 
till situationen uppkomma. 

 
165 Ibid., s.3614; Farley, Attitudes and Characteristics, s.8. 
166 Farley, Attitudes and Characteristics, s.4. 
167 Coy, The consumer, the consumed and the commodity, s.188. 
168 Atchison, Report of Johns’ voice, s.28-29. 
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4 Straffprocessen och det processrättsliga 
rättssubjektet 

4.1 Straffprocess och rättstrygghet 

4.1.1 Straffprocessen funktion 
Straffprocessrätt omfattar regler om och studier av processen vid brott. Det in-
nefattar studier om utredning, åtal, rättegångsförfarande samt bevisrätt och tar 
sikte på det praktiska utförandet vid utredning av brott.169 Då det avser brott, kan 
även principer om kriminaliserade handlingar och kriminalisering ge vägledning. 
Jareborg definierar kriminaliseringens syfte som att den ska fungera som en ”for-
mell social kontroll genom straffhot” och menar att utgångspunkten vid krimi-
nalisering är att agera förebyggande och normskapande genom att påverka män-
niskors handlingar.170 Mot bakgrund av detta kan även straffprocessen anses syfta 
till att fungera som en social kontroll och påverkan på människors beteenden. 
Med andra ord brukar det kallas att den har både en avskräckande och en norm-
skapande, moralbildande funktion.171 Den mest grundläggande funktionen för 
straffprocessen anses vara att agera brottsutredande och brottsbekämpande.172 I 
följande avsnitt presenteras viktiga processrättsliga principer, vilka ställer krav på 
hur brottsutredningen bör bedrivas på ett rättssäkert sätt. 

4.1.2 Processrättsliga principer 
I processen aktualiseras flera viktiga principer. Två av de huvudsakliga när det 
gäller individerna och parterna i processen är principen om rättssäkerhet och 
principen om rättstrygghet. Rättssäkerhet kopplas till rätten till en rättvis rätte-
gång enligt artikel 6 Europakonventionen. Rätten till rättvis rättegång inkluderar 
och öppnar upp för andra straffprocessuella principer som oskuldspresumtionen 
och objektivitetsprincipen. Oskuldspresumtionen stadgas i artikel 6.2 Europa-
konventionen och innebär att var och en ska ha rätt att anses som oskyldig tills 
motsatsen bevisats genom domstolens skuldprövning. Objektivitetsprincipen 

 
169 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s.18. 
170 Ibid., s.46–47 och s.51. 
171 Ibid., s.48. 
172 Ekelöf, Rättegång 1, s.30–31. 
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genomsyrar hela processen och innebär att domstolar och myndigheter ska agera 
objektivt samt att polis och åklagare har en objektivitetsplikt när det gäller utred-
ningsarbetet. Principen kommer till uttryck bland annat i 1 kap. 9 § RF och 23 
kap. 4 § RB. Frågan om rättssäkerhet aktualiseras också i samband med en annan 
processprincip nämligen legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen uppställer krav 
på att vi ska kunna rätta oss efter lagen och därigenom krav på förutsebarhet. För 
att något ska anses rättssäkert ska det gå att förutse exempelvis vad ett visst be-
teende kommer att leda till och hur en domstol kan komma att döma.173 För att 
det ska anses vara rättssäkert och i enlighet med rätten till en rättvis rättegång, 
förutsätts även att straffprocessen uppfyller grundläggande värden som rättvisa 
och likabehandling.174 
 
Mot dessa krav finns även kravet på att brottsbekämpningen, straffprocess och 
kriminalisering, ska bedrivas effektivt, d.v.s. att genom att ha en preventiv funkt-
ion motverka att brott begås.175 Brottsbekämpning går även att koppla till frågor 
om rätten att inte utsättas för brott och rätten till upprättelse om någon utsatts 
för brott. Båda dessa har att göra med principen om rättstrygghet.176 Att inte ut-
sättas för brott kan sägas vara en mänsklig rättighet staten ska skydda. Enligt 
Europakonventionen artikel 3 om förbud mot omänsklig eller förnedrande be-
handling samt utifrån artikel 8 om rätten till privatliv, kan det anses åligga staten 
ett ansvar att skydda var och en från att utsättas för vissa handlingar och brott. 
Frågan aktualiserades genom den s.k. Bulgariendomen, där Bulgarien fälldes för 
att inte haft ett tillräckligt starkt skydd mot sexuella övergrepp.177 Skyddsaspekten 
är en grundläggande del i kriminalrätten och när det kommer till brottens funkt-
ion.178 De grundläggande rättigheterna om skydd för olika intressen kompletteras 
vidare med rätten att få upprättelse när dessa rättigheter inskränks.179 Rätten till 
upprättelse och att brott som begås ska lagföras kopplas till principen om rätts-
trygghet. 
 
Rättstrygghet, som uttryck för fokus på brottsbekämpning, upprättelse för mål-
säganden samt effektivitet, och rättssäkerhet med fokus på den tilltalade är två 
poler som till viss del står emot varandra. Huruvida rättssäkerhet eller rättstrygg-
het ska anses viktigast kan variera beroende på olika stadier i processen och vad 
som då är prioriterat.180 Kriminalpolitik utgår från tanken om att försöka hitta en 
bra balans mellan rättssäkerhet och effektivitet.181 Under lång tid har främst fokus 

 
173 Ekelöf, Rättegång 1, s.56–57; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s.57–60 och s.62. 
174 Se Asp, SvJT 100 år (festskrift), s.148; Strömholm, Rätt, Rättskällor och rättstillämpning, s.425. 
175 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s.62. 
176 Bring, Diesen, Förundersökning, s.75. 
177 Europadomstolens mål M.C. v.s. Bulgaria, no.39272/98. 
178 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s.40. 
179 Granström, Brottsoffer, s.109. 
180 Ekelöf, Rättegång 1, s.30; Lindblom SvJT 1984 s.796. 
181 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s.20. 
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inom straffprocess och kriminalpolitik legat på rättigheter för den tilltalade, men 
under senaste årtionden har frågor rörande brottsoffer och rättstrygghet getts allt 
större utrymme.182 Under 1960-talet ökade antal brott vilket i sin tur ledde till att 
en färre andel blev ouppklarade.183 Genom detta började synen på de brottsutsat-
tas behov började växa allt större och efter 1970-talets våldtäktsdebatt synliggjor-
des utsattas behov ytterligare. Sedan dess har denna förskjutning i fokus kommit 
att bli allt mer vanlig.184 

4.2 Det processrättsliga rättssubjektet 

4.2.1 Brottsoffer 

4.2.1.1 Definition och innebörd 
Brottsoffer är den som utsatts för brott.185 Det finns ingen enhetlig definition av 
brottsoffer, utan olika uppfattningar ges av olika källor.186 FN:s brottsofferdekla-
ration artikel 1 definierar brottsoffer som den person som lidit skada, utsatts för 
känslomässigt lidande eller väsentlig försämring av grundläggande rättigheter. 
Som brottsoffer finns även ett behov av information för att få en känsla av både 
delaktighet och trygghet.187 De minimiregler som finns för brottsoffer är att anse 
som nödvändiga, men de är inte tillräckliga för rättvisa.188 
 
Det finns en idé om ett idealt brottsoffer som klanderfri, välanpassad och som 
uppvisar ett ”normalt” beteende.189 Idén om det ideala brottsoffret upprätthålls 
genom att den är lätt att identifiera av såväl rättsväsendet som av allmänheten. 
Det är dock viktigt att synliggöra dessa förutfattade meningar och försöka mot-
verka dem, så att alla som utsätts för brott får den hjälp de behöver och inte bara 
de som faller inom ramen för det ideala brottsoffret.190 Exempelvis när det gäller 
människohandel så är det ideala offret den som är utsatt för allvarlig misshandel, 
utan skuld till sina handlingar och utan att bryta varken mot lag eller moral. Det 
är dessa som får målsägandestatus. Granström framhäver att det samtidigt är vik-
tigt att känna till och synliggöra att alla offer för människohandel inte stämmer 

 
182 Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.13; Granström, Brottsoffer, s.9. 
183 Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.22–23. 
184 Ibid.; Prop. 1987/88:107; Prop. 2000/01:79 s.9; Granström, Brottsoffrets ställning, s.142–143. 
185 Granström, Brottsoffer, s.10. 
186 Se FN:s brottsofferdeklaration i jämförelse med Europaparlamentets och rådets brottsofferdi-
rektiv. 
187 Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.47. 
188 Ibid., s.98. 
189 Granström, Brottsoffer, s.11–15. 
190 Ibid. 
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överens med idén om offret. Det är viktigt för att fler offer ska kunna identifieras 
och få det skydd de behöver.191 

4.2.1.2 Brottsoffer eller målsägande 
År 2012 ställde Europaparlamentet och rådet upp vissa minimiregler för brotts-
offers rättigheter. Det innebar bland annat att FUK ändrades till att polisen så 
snart som möjligt efter de anträffat en målsägande måste göra en individuell be-
dömning om vad det finns för eventuella målsägandebehov och särskilda skydds-
åtgärder.192 I FUK, precis som i övrig lagstiftning som stadgar rättigheter med 
anledning av brottutsatthet, används istället begreppet målsägande.193 Om målsä-
gande är att anse som synonymt till brottsoffer finns delade meningar kring, men 
att målsägande som definition är viktig för den utsattas roll i processen är tydligt. 
 
En del länder ser brottsoffren som vittnen istället för målsäganden och att de ska 
ha begränsade möjligheter till deltagande.194 Ett exempel på detta är inom straff-
processen i England. År 2001 infördes där en möjlighet för brottsoffer att med-
verka i processen, nämligen något som kallades Victim Personal Statement, VPS 
och som syftar till att öka delaktigheten, att få brottsoffer att göra sin röst hörd 
och att bidra till terapeutisk hjälp. Det innebar att brottsoffret fick lämna in en 
skriftlig redogörelse till domstolen rörande sina fysiska, psykiska, känslomässiga 
och ekonomiska skador till följd av brottet. Syftet var dels att låta brottsoffret 
berätta, dels att ge rättsväsendet information om ett brotts konsekvenser. VPS är 
frivilligt att lämna in, men när någon gett in det får denna inte läsa upp det själv. 
Anledningen till denna strikta syn är att medverkan av ett brottsoffer i rättssalen 
kan tänkas påverka domarnas objektivitet.195 Holland har en motsvarande form 
av skriftligt utlåtande från brottsoffer, där tanken är att det ska bidra till en typ 
av rehabilitering för brottsoffret själv.196 I Sverige kan ett brottsoffer få partsställ-
ning om denna är att anse som målsägande. Om ett brottsoffer däremot inte ges 
målsägandeställning, saknar den rättigheter en målsäganden är berättigad.197 

4.2.2 Målsägande 

4.2.2.1 Definition och innebörd 
För att någon ska anses berättigad rättigheter med anledning av brott är det vik-
tigt att först veta om den är att anse som målsägande. Det krävs därför att 

 
191 Ibid., s.105–108. 
192 SOU 2016:70 s.110; Prop. 1987/88:107 s.8. 
193 Prop. 2000/01:79 s.8. 
194 Granström, Brottsoffrets ställning, s.143. 
195 Ibid., s.145–148. 
196 Ibid., s.146. 
197 Ibid., s.147–148. 
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domstolen tar ställning till att någon anses ha målsägandeställning.198 Målsägande 
definieras i 20 kap. 8 § 4 stycket RB. Målsäganden är den mot vilket brott är 
begånget, den som blivit förnärmad av brott eller den som lidit skada till följd av 
ett brott. Dessa tre rekvisit är alternativa i förhållande till varandra, men kan 
komma att aktualiseras samtidigt och överlappas.199 Det är svårt att veta när och 
vilket rekvisit som tillämpas, då det sällan finns motivering till varför någon ges 
målsägandeställning. Det går alltså inte att se till praxis för att få djupare förståelse 
i rekvisitens innebörd.200 Viss vägledning ges dock av doktrin. 
 
Det första alternativet är att målsäganden är den mot vilket brott är begånget. 
Det innebär den vars intresse skyddas genom kriminaliseringen. För att se vem 
som är att anse som målsägande enlig denna definition ska ses till skyddsintresset 
bakom brottet.201 När det gäller brott mot person får den person som handlingen 
riktas mot målsägandeställning. Svårare är det vid brott mot allmänheten, där det 
inte alltid behöver finnas en målsägande.202 Det andra alternativet är att den som 
blivit förnärmad av brott kan bli målsägande. Förnärmad innebär inte att det 
räcker med att någon ska ha känt sig kränkt, utan det måste finnas objektiva för-
hållanden som tyder på ett känsloangrepp.203 Om det skulle öppnas upp för att 
alla som känt sig förnärmade omfattas, så skulle målsägandebegreppet tolkas all-
deles för brett. Rekvisitet bör istället även här läsas mot bakgrund av skyddsin-
tresset.204 Slutligen kan även den som lidit skada av brottet få ställning som mål-
sägande. Huvudregeln är att den som är berättigad skadestånd till följd av ett 
brott är målsägande. I rekvisitet uppställs också krav på kausalitet och att ska-
dorna uppkommit som följd av brottet. Undantag till huvudregeln finns dock. 
En skada behöver inte alltid betyda att personen är att anse som målsägande och 
någon som inte får skadestånd efter en skada kan ändå ha målsägandeställning. 
Även här bli det relevant att se till bakgrunden till brottet och vad kriminali-
seringen syftar till att omfatta.205 
 
För bättre förståelse om vem som är att anse som målsägande kan vidare vägled-
ning ges av Heumans tillvägagångssätt, genom att se begreppet utifrån dels en 
materiell vinkel, dels en processuell sådan. Utifrån en materiell vinkel styrs mål-
sägandebegreppet helt av brottets skyddsintresse eller konsekvenser. Den som 
utsatts för något, antingen genom att handlingen var riktat mot denna, upplevt 
förnärmelse eller fått skador, är att anse som målsägande om dessa konsekvenser 

 
198 Thornefors, Karnov lagkommentar 20 kap. 8 § RB. 
199 Ekelöf, Rättegång 2, s.66. 
200 Ibid. 
201 Heuman, Målsägande, s.35–36 och s.501. 
202 Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.25. 
203 Se NJA 1969 s.364. 
204 Heuman, Målsägande, s.465 och s.501–502; Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.25. 
205 Heuman, Målsägande, s.37–42, s.139 och s.502; Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.26. 
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av handlingen var vad som avsågs skyddas genom en kriminalisering.206 Om det 
är oklart vilka intressen som skyddas kan en istället se till vad som kallas skade-
verkningarnas art, d.v.s. vad för typ av konsekvenser som uppstår och hur de 
förhåller sig till skyddsintresset.207 
 
Vem som betraktas som målsägande kan även avgöras utifrån en processuell vin-
kel i förhållande till ändamålen bakom olika processregler. Heuman skriver att 
olika regler kan ha betydelse, men att det styrande är ändamålen bakom målsä-
gandes åtalsrätt. Åtalsrätten, d.v.s. rätten till enskilt åtal, har två huvudsakliga 
funktioner. Det första är upprättelsefunktionen och det andra är kontrollfunkt-
ionen. Upprättelsefunktionen bakom åtalsrätten innebär att målsägande genom 
processen ges rätt till upprättelse. Den som har mest intresse av upprättelse är 
därför att anse som målsägande.208 
 
Kontrollfunktionen innebär att åtalsrätten syftar till att ge möjlighet att kontrol-
lera så att åklagaren gör vad hen måste. Det kan både vara av intresse för de som 
direkt påverkas av brottet, men också av intresse för en större del i samhället som 
endast vill kontrollera att åklagare gör sitt jobb.209 Heuman kommer i slutändan 
fram till att det är upprättelsefunktionen som får betydelse för vem som är mål-
sägande. Kontrollfunktionen kan vara en bidragande faktor, men om den ensamt 
hade styrt hade för många individer omfattats.210 
 
Ekelöf har liknande resonemang som Heuman. Han anser att målsägande är den 
som närmast träffas av de skadeverkningar som kriminaliseringen avses mot-
verka.211 För att avgöra detta anser Ekelöf också att det måste ses till skyddsin-
tresset bakom lagen, men även till vilka ändamål som ligger till grund för den 
enskilda åtalsrätten. Rätten till upprättelse blir också enligt Ekelöf styrande och 
den som framför andra kan väntas känna sig kränkt genom brottet är då att anse 
som målsägande.212 Vad som skiljer dem åt är kanske främst fokus. Heuman pra-
tar huvudsakligen om att målsägande är den som bär brottets skyddsintresse och 
analyserar med utgångspunkt i målsägandes rättigheter. Ekelöfs uppfattning 
stämmer väl överens med Heuman, men han analyserar inte främst från den en-
skilde utan även utifrån funktionen och ändamålen bakom enskilt åtal som så-
dan.213 

 
206 Heuman, Målsägande, s.43. 
207 Ibid., s.45. 
208 Ibid., s.56 och s.68–69. 
209 Ibid., s.70–71. 
210 Ibid., s.503–504; Ekelöf, Rättegång 2, s.68–69. 
211 Ekelöf, Rättegång 2, s.67–68. 
212 Ibid., s.68–69. 
213 SOU 2010:49 s.249. 
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4.2.2.2 Målsägandens rättigheter 
Med målsägandeställning tillkommer vissa rättigheter. En rättighet är åtalsrätten 
beskriven ovan, d.v.s. att målsäganden har rätt att väcka åtal i rätten. I förarbetena 
för RB står att huvudregeln då den ena parten utgörs av den tilltalade, så utgörs 
den andra parten i målet av åklagare respektive målsägande.214 Åklagarens åtalsrätt 
är obligatorisk, vilket innebär att om åklagaren tror att det finns möjlighet att 
åtalet mot den tilltalade kan leda till framgång är denna skyldig att väcka talan. 
Målsäganden har större valmöjlighet om den önskar delta eller inte.215 Målsägan-
den har samma rätt som åklagaren att åtala, d.v.s. kan även väcka åtal för brott 
som faller under allmänt åtal, men ofta blir det först aktualiserat om åklagaren 
valt att inte väcka åtal. Det kallas att målsäganden har en subsidiär åtalsrätt.216 Att 
åklagarens åtalsrätt går före är motiverat ur en rättssäkerhetsaspekt, då åklagaren 
som representant för det allmänna anses ha bättre utredningsmöjligheter.217 Bak-
grunden till målsägandes rätt att åtala även för brott under allmänt åtal är att 
denne ska anses ha möjlighet till kontroll över att åklagarna fullgör skyldigheter, 
den s.k. kontrollfunktionen som diskuterats ovan. Även rätten att fullfölja åtalet 
kan få betydelse i detta hänseende, nämligen då åklagaren exempelvis inte anser 
att bevisningen räcker. Då kan målsäganden vända sig till högre åklagare eller 
JO.218 
 
Det enskilda åtalet har succesivt fått mindre betydelse. Från att i 1734 års lag ha 
en primär ställning i relation till den allmänna åtalsrätten har den nu getts en 
subsidiär ställning. Förutsättningar för att målsäganden kan åtala ett brott är ifall 
denne själv angivit brottet och om åklagaren inte valt att väcka åtal.219 Eftersom 
det kan innebära både ekonomisk risk och en svår process för den enskilda att 
väcka åtal, så kan det innebära att denne drar sig från att göra det. Därför är idag 
de flesta brott under allmänt åtal och angivelsebrotten eller målsägandebrott 
brott av enklare beskaffenhet.220 Vidare har målsäganden också rätt att biträda 
åtalet ifall åklagaren väckt åtal. Målsäganden får då i princip samma processuella 
ställning jämte åklagaren. Om åklagaren vid exempelvis ett ogillat åtal väljer att 
inte överklaga har målsäganden ändå rätt att överklaga.221 
 
Talerätt är ytterligare en rättighet för målsäganden. När någon får komma till tals 
i processen och behandlas med respekt upplevs en känsla av processuell rättvisa, 
vilket i sin tur även ökar förtroendet för domstolen. Det i sin tur innebär att 
parter är mer villiga att acceptera domar där beslutet inte varit som de själva 

 
214 SOU 1938:44 s.29. 
215 Ekelöf, Rättegång 2, s.57–60. 
216 Thornefors, Karnov lagkommentar 20 kap. 8 § RB. 
217 Ekelöf, Rättegång 2, s.65. 
218 Ibid., s.62. 
219 Ibid., s.59–60. 
220 Ibid., s.61. 
221 Ekelöf, Rättegång 2, s.60. 
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önskade.222 Att målsägande har talerätt innebär att denna får föra sin egen talan i 
egenskap av part jämte åklagaren. Vidare vad gäller talerätten ges av 36 kap. 1 § 
RB att målsäganden inte får höras som vittne. Målsäganden kan vittna i samma 
rättegång mot annan tilltalad, men det får inte på något sätt röra målsägandebrot-
tet.223 Dessutom ger det målsäganden rätten att tiga, till skillnad från de som hörs 
som vittnen.224 När någon som kan tänkas vara målsägande ska förhöras måste 
rätten bestämma sig om denna ska höras som det eller som vittne.225 Målsäganden 
har även i samband med talerätten och åtalsrätten en frågerätt, d.v.s. när målsä-
ganden är part i målet har den rätt att ställa frågor till tilltalad och vittnen.226 
 
En annan viktig rättighet som tillkommer genom målsägandeställning är rätten 
till skadestånd. Det ges av 22 kap. 1 § RB och innebär att målsäganden vid sidan 
av åtalet har rätt att yrka på skadestånd till följd av brottet. Skadestånd ges i en-
lighet med 5 kap. 1 § SkL, varigenom målsäganden har rätt till ersättning vid 
sveda och värk, både fysiskt och psykiskt lidande samt för övriga kostnader i 
samband med skadan. Målsäganden kan också få rätt till kränkningsersättning 
enligt 2 kap. 3 § SkL om det inneburit livstrauma, förnedrande och kränkande 
behandling eller vid brott mot person.227  
 
En viktig rättighet är att målsäganden får rätt till ett målsägandebiträde i enlighet 
med lagen om målsägandebiträden. Målsägandebiträdet uppkom som en del av 
arbetet för att förbättra brottsoffers ställning i processen och ge de som utsatts 
för brott ett juridiskt stöd i såväl förundersökning som rättegång. Behovet av ett 
målsägandebiträde identifierades utifrån behov vid utsatthet för sexualbrott och 
därifrån kom det att bli föreslaget målsägandebiträde för fler brottstyper.228 Enligt 
lagen om målsägandebiträde stadgas i 1 § för vilka brott målsägande har rätt till 
biträde. Målsägandebiträdet har enligt 3 § i lagen i uppgift att ta tillvara målsägan-
dens intressen, hjälpa till att biträda åtal och föra enskilt anspråk om skadestånd 
samt vara ett stöd och hjälp under processens gång.229 Tidigare har det funnits 
andra stödfunktioner för målsägande, men dessa har varit svåra att upprätthålla. 
Särskilt när stöd och hjälp legat på polis eller åklagare har det riskerat kunna på-
verka dessa aktörers objektivitetsplikt.230 Målsäganden behöver, likt den tilltalade, 
någon som kan bistå denna med juridisk hjälp under processens gång och endast 
tjäna målsägandens intressen. Den 1 juli 2018 ändrades lagen, i syfte att stärka 
rätten för målsäganden. Bland annat infördes skärpta krav på vilka som får inta 

 
222 Hagsgård, JT 2018/19 s.243. 
223 Borgström, Karnov lagkommentar 36 kap. 1 § RB. 
224 Prop. 1987/88:107 s.11. 
225 Ekelöf, Rättegång 2, s.65. 
226 Prop. 1987/88:107 s.11. 
227 Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.56–60. 
228 Prop. 1987/88:107 s.1. 
229 Ibid. 
230 Prop. 1987/88:107 s.16–18. 
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rollen som målsägandebiträde. Det infördes även regler om att målsägandebi-
träde ska tilldelas målsäganden direkt när förundersökning inleds. Detta är viktigt 
för en lyckad kommande process.231 
 
Målsäganden har även en särskild rätt till information och underrättelse. Enligt 
24 § FUK har målsägande rätt att underrättas om beslut som rör förundersök-
ningen, om förundersökning inte kommer inledas, om den kommer läggas ner 
eller om åtal inte väcks. Åklagaren är skyldig att underrätta målsäganden om 
denna anmält att den vill få underrättelse i enlighet med paragrafen. I 13a § FUK 
stadgas även att målsäganden så snart som möjligt ska få relevant information 
och enligt 13b § FUK ska målsäganden alltid bli tillfrågad om denne fortsätt-
ningsvis vill underrättas om utredningens gång.232 Här kan även målsägandebiträ-
det spela en viktig roll att se till att målsäganden nås av all relevant information.233 
 
Slutligen finns också rätten till upprättelse, som diskuterats mer djupgående un-
der definitionen av vem som är att anse som målsägande. Enligt motiven bakom 
20 kap. 8 § RB om målsägande finns en allmän rättsuppfattning att det faktum 
att den skyldige döms till något straff får betydelse för någons upprättelse. Straf-
fet i sig kan innebära en upprättelse, men även bara rätten att få medverka aktivt 
i processen kan innebära en upprättelse för den utsatta. Processen har en inver-
kan i sig.234 Även känslan av att känna sig trodd, att få information och att bli 
behandlad med respekt kan ge den som utsatts upprättelse.235  

4.2.3 Vittne 
Utöver rättigheter för målsäganden själv kan även dennes medverkan i rätte-
gången innebära en viktig aspekt rörande bevisning.236 Ur bevisrättslig synpunkt 
är även vittnens medverkan av stor betydelse. Det är viktigt med upplysningar 
för att både kunna utreda och lagföra brott.237 
 
Regler som rör vittnen regleras i 36 kap. RB och definitionen av vem som är 
vittne ges av 36 kap. 1 § RB. Enligt 1 § stadgas att varje person som inte är part i 
målet har en vittnesplikt, d.v.s. är skyldig att inställa sig i rätten och vittna.238 En 
utgångspunkt i straffprocess och bevisrätt är principen om fri bevisprövning en-
ligt 35 kap. 1 § RB. Den öppnar upp för att alla vittnesutsagor ska kunna prövas. 
Dock finns vissa begränsningar av vilka som omfattas. Exempelvis gäller inte 

 
231 Prop. 2017/18:86 s.16–21 och s.46. 
232 Prop. 1987/88:107 s.9. 
233 Prop. 2004/05:45 s.23–24. 
234 Ekelöf, Rättegång 2, s.63–64. 
235 Granström, Brottsoffer, s.15–17. 
236 Ekelöf, Rättegång 2, s.62. 
237 Prop. 2005/06:138 s.12. 
238 Ekelöf, Rättegång 4, s.164–165. 
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vittnesplikten i rättegången för den tilltalade eller målsäganden.239 Skillnad är det 
under förundersökningen. Då gäller vittnesplikten för samtliga.240 Enligt 23 kap. 
6 § RB finns skyldighet för var och en som kan tänkas lämna uppgifter av bety-
delse att medverka på förhör. Att det här inte finns någon begränsning rörande 
målsägande eller tilltalad, beror på att det ofta i det inledande skedet kan vara 
oklart vilken roll någon kan komma att få senare i processen.241 
 
Under rättegången finns undantag från vittnesplikten. Vittnesutsagan ska exem-
pelvis inte ligga till last för en själv.242 I 36 kap. 6 § RB stadgas att ett vittne får 
vägra att yttra sig om en omständighet som berör dennes egna eller annans brotts-
liga eller vanärade handling. Med vanärande handling innebär handlingar som kan 
vara skamliga eller kränkande. Ett av två exempel på sådan handling som ges i 
kommentaren till paragrafen är prostitution. Enligt JO har prostitution ansetts 
utgöra en grund för att ett vittne ska kunna förtiga om omständigheter som kan 
avslöja att denne befinner sig i eller sysslar med prostitution.243 
 
Vittnen har långt ifrån samma rättigheter i processen som målsäganden. Varken 
åtalsrätt, talerätt eller frågerätt, rätten till skadestånd, information eller upprättelse 
ges ett vittne. Rätten till biträde eller juridiskt stöd ges inte heller, men däremot 
kan den som ska vittna ha rätt till stöd i samband med rättegången. Vittnesstöd 
är en funktion som är till för att hjälpa vittnen och målsäganden vid en rättegång. 
Den ska informera om praktiska saker i samband med huvudförhandlingen, ex-
empelvis vem som sitter var eller information om olika ersättningsformer. Vitt-
nesstöd ska finnas i alla tings- och hovrätter och innebär ett moraliskt bindande 
samt tystnadslöfte i relation till den som behöver stödet.244 Processen kan upple-
vas som jobbig och krävande, varför vittnesstödet även ska fungera som en med-
människa för den som behöver.245 Slutligen har även ett vittne rätt till ekonomisk 
kompensation för sin närvaro vid huvudförhandlingen enligt 5 § vittnesersätt-
ningsförordningen. 
 

 
239 Borgström, Karnov lagkommentar 36 kap. 1§ RB. 
240 Westberg, JT 2013/14 s.309. 
241 Lindberg, Karnov lagkommentar 23 kap. 6§ RB. 
242 NJA II 1943, s.459–461 och s.472. 
243 JO 1957 s.183; Borgström, Karnov lagkommentar 36 kap. 6§ RB. 
244 Prop. 2000/01:79 s.24–25. 
245 Fredriksson och Malm, Brottsoffrens rättigheter, s.55. 
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4.2.4 Särskilt om den i prostitution 

4.2.4.1 Målsägande beroende på brottstyp 
Rättsprocessen vid sexualbrott är vanligtvis en svår process för den utsatta och 
det är viktigt att den bemöts med respekt och lyhördhet.246 Angrepp mot den 
kroppsliga integriteten och den enskildes frihet kan beroende på allvarlighetsgrad 
i sig grunda målsäganderätt.247 När det gäller människohandel rör det också per-
soner som är mycket utsatta.248 
 
När det kommer till sexköp är det dock oklart om personen bör ses som vittne 
eller målsägande. HD fastslog år 2001 att den i prostitution ska ses som vittne.249 
Utredningen från år 2010 föreslår att den i prostitution kan vara att se som mål-
sägande, men att detta måste avgöras i varje fall huruvida den blivit direkt berörd 
och alltså anses ha rätt att föra talan.250 Det gäller även vid kopplerimål.251 Däre-
mot när det gäller de i prostitution som också är offer för människohandel är det 
tydligare. Då ges den i prostitution alltid målsägandeställning. Även när det gäller 
grovt koppleri så ska och bör den utsatta ses som målsägande.252 
 
I ett fall från hovrätten dömdes gärningspersonen till grovt koppleri på grund av 
verksamhetens omfattning och omsättning, men rätten ansåg inte att den i pro-
stitution var berättigad ersättning då ingen utredning visat att hon utsatts för var-
ken fysisk eller psykisk skada. Kvinnan ansågs inte ha varit utsatt för en allvarlig 
integritetskränkning, vilket är vad som krävs för att koppleri ska grunda rätt till 
ersättning. Sådan kränkning kan antingen vara att tredje part kränkt eller utnyttjat 
den i prostitution.253 Vad som menades med detta framgår inte av domen. Sam-
tidigt är det heller inte tydligt huruvida personen var att anse som målsägande, då 
någon kan vara målsägande utan att nödvändigtvis beviljas skadestånd.254 
 
Utöver att det är viktigt att veta vilken roll den i prostitution bör ha för att erkän-
nas rättigheter som endast tillfaller målsäganden, så kan det även ha betydelse för 
bevisning. Som vittne behöver denna inte yttra sig med hänvisning till vanärande 
handlingar, men som målsäganden kan den erbjudas stöd och hjälp och bli ett av 
processens viktigaste bevismaterial.255 

 
246 Prop. 2004/05:45 s.23–24. 
247 Heuman, Målsägande, s.453 och s.471–472. 
248 SOU 2016:70 s.123. 
249 Se avsnitt 2.1.2.1 och NJA 2001 s.527. 
250 SOU 2010:49 s.26. 
251 SOU 2016:70 s.109. 
252 SOU 2010:49 s.221–222; SOU 2016:70 s.109. 
253 RH 2010:47. 
254 Heuman, Målsägande, s.502. 
255 SOU 2010:49 s.221–222. 
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4.2.4.2 Europarådets konvention och utlänningslagen 
Då flera i prostitution, och framförallt de som också är offer för människohandel, 
kommer från andra länder, kan även regler om utvisning aktualiseras. År 2005 
presenterades Europarådets människohandelskonvention. Den trädde ikraft i 
Sverige den 1 september 2010. Konventionen syftar till att förebygga och be-
kämpa människohandel och hjälpa brottsoffer och vittnen. Detta ges av artikel 1 
i konventionen. Enligt artikel 4e definieras brottsoffer i konventionen som den 
som är utsatt för människohandel. Genom artikel 11 och 12 stadgas att brottsof-
fer ska ha rätt till privatliv samt till trygghet och till skydd. Dessutom ska brotts-
offren ha rätt till återhämtning och eftertanke med en period på minst 30 dagar 
om det finns skälig anledning att tro att den berörda personen är ett brottsoffer. 
Det stadgas i artikel 13.1. Periodens längd ska bygga på att brottsoffret ska kunna 
återhämta sig, göra sig fri från människohandlarna och fatta ett beslut om sam-
arbete med de myndigheter som blir aktuella. I artikeln stadgas även att inget 
beslut om utvisning får fattas under denna period. 
 
Samtidigt stadgas enligt 8 kap. 3 § 2 punkten UtlL att den som inte är EU-med-
borgare får utvisas om det kan antas att denna försörjer sig på ett oärligt sätt. Vad 
som är ett oärligt försörjningssätt ges av JO-praxis. I ett fall som rörde tiggeri 
kom JO fram till att det inte att anse som oärligt, då det måste röra sig om ett 
försörjningssätt som är rättsligen förbjudet.256 Prostitution anses däremot som 
oärligt försörjningssätt, då det ger upphov till brottet sexköp. Om någon försör-
jer sig på att sälja sexuella tjänster så förutsätter det att någon annan begår brott.257 

4.3 Sammanfattning 
Straffprocessen syftar till att bedriva brottsutredning och bekämpa brott. Två 
viktiga utgångspunkter är principen om rättssäkerhet och rättstrygghet. Rättssä-
kerhet ställer upp krav på att straffprocessen ska bedrivas objektivt, att den till-
talade ska anses oskyldig tills motsatsen bevisats och att det ska vara förutsebart. 
Det ska vara tydligt vad som gäller och hur en handling bedöms så att det går att 
rätta sig efter lagen. Samtidigt ska processen vara effektiv och fungera preventivt 
i enlighet med kraven på rättstrygghet. Brottsbekämpning handlar även om rätten 
att inte utsättas för brott, men om någon utsatts ska denna ha rätt till upprättelse. 
Denna skyddsaspekt, frågan om rättstrygghet, har de senaste decennierna blivit 
ett allt vanligare prioriterat fokus. 
 
Vid bedömning om vilka som anses ha rätt till upprättelse får ledning tas utifrån 
de processrättsliga rättssubjekten brottsoffer, målsäganden och vittne. Brottsof-
fer är den som utsatts för brott och enligt FN:s brottsofferdeklaration har dessa 

 
256 JO dnr. 6340–2010. 
257 JO dnr. 4468–2011. 
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vissa uppställda minimirättigheter. En del länder ser brottsoffer som vittnen och 
anser att de, om de var part i processen, skulle riskera göra domare partiska. I 
Sverige får brottsoffer delta i straffprocessen om de är att anse som målsägande. 
 
Målsägande är antingen den som brott är begånget mot, den som blivit förnär-
mad av eller lidit skada till följd av brottet. För att veta ifall någon har målsägan-
deställning utifrån dessa rekvisit kan ledning ges av brottets skyddsintresse. Vik-
tigt är även att det finns ett kausalt samband mellan brottet och följden, antingen 
genom att handlingen riktas mot personen eller att skadan alternativt förnärman-
det är en direkt följd av den. Vem som är att anse som målsägande går också att 
undersöka dels ur en materiell vinkel, dels ur en processuell. Den materiella grun-
das på skyddsintresse och konsekvenser av brottet, medan den processuella är i 
förhållande till ändamål bakom processregler. Den som är mest intresserad av att 
bli berättigad en enskild åtalsrätt och ha rätt till upprättelse är att anse som mål-
sägande. Med målsägandeställning tillkommer vissa rättigheter, däribland åtals-
rätt, rätten till skadestånd, till målsägandebiträde och rätten till upprättelse. Det 
sista processrättsliga rättssubjektet vittne har till skillnad från målsägande inte alls 
samma rättigheter. Ett vittne har rätt till vittnesstöd vid själva rättegången samt 
ekonomisk kompensation för sin närvaro, men inget utöver det. Vittnet har sna-
rare en skyldighet att vittna enligt vittnesplikten. 
 
När det gäller specifikt de i prostitution är målsägandeställningen beroende på 
vilket brott som blir aktuellt. Om det rör sig om människohandel eller i vissa fall 
grovt koppleri ska den i prostitution ges målsägandeställning. Om det handlar 
om sexköp eller koppleri av normalgraden är den istället att anse som vittne. 
Dock kan denna också anses vara målsägande, men det är beroende från fall till 
fall. Det är således oklart i vilka fall den i prostitution får målsägandeställning. 
Samtidigt är det viktigt att veta vad för situation den i prostitution befinner sig i 
för att erbjuda rätt hjälp och veta vilka rättigheter den är berättigad. När det gäller 
offer för människohandel finns särskild rätt till återhämtning, där de exempelvis 
inte ska kunna utvisas om de är icke-EU medborgare. Samtidigt har vi i svensk 
lag att de som säljer sexuella tjänster ska utvisas i enlighet med utlänningslagen 
mot bakgrund av att prostitution anses utgöra ett oärligt försörjningssätt. En vik-
tig distinktion gällande de i prostitution är alltså att den som säljer sexuella tjäns-
ter ska utvisas, medan den som gör det men är offer för människohandel inte får 
utvisas. 
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5 Hur görs bedömningen av rättssubjektets 
ställning? 

5.1 Inledningsvis 
Enkätstudien har skickats ut till tolv poliser, som i sin tur fick skicka den vidare 
till andra poliser, till ett totalt mottagarantal på fjorton. Utskicket har resulterat i 
sex respondenter, varav tre som tidigare arbetat med prostitutionsäreden och tre 
som inte gjort det. Som nämnts i inledningskapitlet går det ändå inte att dra ge-
nerella slutsatser i mindre kvalitativa studier som denna, varför det inte påverkat 
särskilt att endast hälften av de tillfrågade svarat på enkäten. Studien får utläsas 
som exempelsvar utifrån enskilda polisers uppfattningar och syftar till att ge viss 
förståelse för hur poliser kan tänkas bedöma det processrättsliga rättssubjektet i 
prostitution. Mot bakgrund av detta ska resultatet av studien redovisas härnäst. 

5.2 Resultat av studien 

5.2.1 Inkomna svar 
Första frågan tog sikte på en fiktiv situation, där respondenterna fick i uppgift att 
bedöma om det fanns anledning att anta att brott begåtts och i så fall vilken 
brottstyp som var aktuell.258 Fem av sex svarade att det kunde röra sig om sexköp 
alternativt koppleri och fyra av dessa svarade även människohandel. Den sista 
respondenten, som svarade varken koppleri eller människohandel, svarade end-
ast sexköp. Två av sex svarade även att det kunde vara våldtäkt. En svarade även 
utöver alla ovan nämnda brottstyper att det kunde handla om olaga tvång eller 
frihetsberövande. 
 
Andra frågan gällde vilka inledande åtgärder polisen vidtar när de möter en per-
son i prostitution. Fem av sex skulle på något sätt ta till brottsutredande åtgärder, 
i form av förhör, beslag i lägenheten samt telefontömning. En av sex skulle inte 
agera brottsutredande. Det är samma respondent som bedömde situationen som 
sexköp. Fyra av sex svarade att behov av tolk fanns. Två av sex betonade särskilt 
att de skulle försöka visa förståelse och skapa förtroende med kvinnan. Den 

 
258 Se bilaga 2. 
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tredje frågan var densamma som andra frågan, med skillnaden att det även rörde 
sig om en tredje part. De flesta svarade motsvarande svar som ovan. I dessa svar 
svarar respondenterna särskilt hur de skulle erbjuda kvinnan stöd, ta henne till 
skyddat boende samt förklara att hon inte gjort något fel utan att de vill hjälpa. 
 
Fjärde frågan behandlade vilka frågor som ställs till personen de anträffar. Fyra 
av sex respondenter pratar om förtroendeingivande eller brottsofferfokuserade 
förhör. Två av sex svarar att det beror på situation. Exempelvis om hon kan 
behöva reflektionstid, huruvida hon svarar bättre utifrån kontaktbyggande eller 
genom frågor som är rakt på sak. När det gäller själva frågorna föreslogs att inleda 
med öppen fråga och därefter kompletterande, samt att fråga om hur personen 
kom dit, hur hon får kontakt med sexköpare och hur en eventuell annons gjordes. 
 
Den femte frågan tog sikte på vad för typ av information som ges till kvinnan 
och huruvida hon skulle klassificeras som vittne, målsägande, brottsoffer eller 
förövare. Fyra av sex svarar att om det är att anse som sexköp är kvinnan vittne 
och om det går att styrka människohandel eller koppleri är hon målsägande. En 
svarar att det är oklart om personen är vittne eller målsägande och den sista re-
spondenten svarar målsäganden. En lägger även till att ”självklart är de offer i alla 
dessa kategorier, det är ingen som väljer detta livet”. När det gäller information 
finns en samstämmig uppfattning av att erbjuda hjälp och stöd samt informera 
att hon inte själv begått brott. Slutligen tog den sista frågan sikte på vad som görs 
efteråt. Samtliga nämner att det kan bli aktuellt med förundersökning beroende 
på brott. En nämner omhändertagande av den i prostitution för hjälp och stöd. 

5.2.2 Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis ansåg en majoritet att situationen aktualiserade även andra 
brott än sexköp. En person svarade endast sexköp, en annan endast koppleri, 
men övriga ansåg att situationen gav upphov till människohandel och våldtäkt. 
Av de som arbetat med prostitutionsärenden tidigare ansåg två av tre att männi-
skohandel, våldtäkt eller andra brott utöver sexköp var aktualiserade och den 
tredje att det endast fanns anledning att anta att sexköp begåtts. Av de som inte 
arbetat med prostitutionsärenden ansåg ingen endast sexköp, utan en svarade 
koppleri, en svarade koppleri eller människohandel och den tredje att det an-
tingen handlade om våldtäkt, sexköp eller människohandel. 
 
Syftet här var att skapa en situation som kunde bedömas som både sexköp och 
människohandel, med hypotesen att poliserna skulle uppfatta det främst som 
sexköp. Resultatet blev däremot ett annat, där en klar majoritet bedömde situat-
ionen som människohandel eller till och med våldtäkt. Vissa felkällor kan i efter-
hand identifieras, så som att hur kvinnan i scenariot beskrevs kan ha påverkat hur 
poliserna uppfattade situationen. Vissa slutsatser kan dock dras av resultaten. En 
majoritet av respondenterna uppfattade att den i prostitution ansågs få 
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målsägandeställning om det gick att styrka människohandel eller koppleri respek-
tive grovt koppleri. Flera påpekade att hon inte skulle bli målsäganden om det 
endast handlade om sexköp. Alla respondenter ansåg dock att information och 
stöd skulle erbjudas den i prostitution och samtliga uttryckte att den i prostitution 
var i behov av hjälp. Ytterligare en slutsats som bör lyftas är att de olika poliserna 
bedömde helt olika vad gällde vilka brott som kunde vara aktuella. 



 57 
 
 
 

6 Vad har den i prostitution för ställning i 
rättsprocessen? 

6.1 I vilka fall ges den i prostitution målsägandeställning? 

6.1.1 Mot bakgrund av brottets skyddsintresse 
Huruvida någon är att anse som målsägande bedöms huvudsakligen mot bak-
grund av brottets skyddsintresse. Därför är det av högsta relevans att först ana-
lysera vad skyddsintresset för sexköpsbrottet är. 
 
Det huvudsakliga syftet med att införa förbud mot köp av sexuella tjänster var 
att få bort prostitutionen som sådan. Det har framkommit såväl i förarbeten som 
genom litteraturstudien att prostitution är ett problem som inte accepteras av 
samhället.259 Att kriminalisera för att få bort handlingar vi anser är omoraliska är 
dock inte unikt för detta brott, utan något all kriminalisering i slutändan syftar 
till. Vem eller vad just sexköpsbrottet syftar till att skydda från prostitution, om 
det är allmänheten eller den i prostitution, har däremot inte varit lika tydligt. 
 
Förarbetena till lagen visar konsekvent en oklarhet i detta hänseende. Anled-
ningen till varför lagen endast gör det olagligt att köpa och inte sälja var att de i 
prostitution ansågs vara i en utsatt situation. På något sätt medger här lagstiftaren 
att brottet till viss del riktas mot, eller i vart fall påverkar, den i prostitution. Dess-
utom placerades brottet under 6 kap. BrB, vilket också signalerar att det är ett 
brott mot person då sexualbrottkapitlet tar sikte på att skydda den kroppsliga 
integriteten och självbestämmanderätten. Samtidigt har lagstiftaren genomgå-
ende framhävt att brottet endast placerats i 6 kap. BrB mot bakgrund av dess 
sexuella karaktär och ska anses vara brott riktat mot det allmänna. Sammanfatt-
ningsvis är det alltså aningen oklart vad det egentliga skyddsintresset med brottet 
är.260 
 
HD förtydligade år 2001 att sexköp ska anses vara ett brott mot allmän ordning 
och inte mot person. Anledningen därtill var att ifall det skulle vara brott mot 
person så skulle den i prostitutions samtycke till handlingen innebära 

 
259 Se avsnitt 2.1.1 och 3.2.2. 
260 Se avsnitt 2.1.1. 
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ansvarsfrihet för sexköparen.261 Detta kan tyckas fullt rimligt, då lagen annars inte 
skulle få sin önskade effekt utan istället vara verkningslös. Sedan dess har påfölj-
den fortsatt vara femtio dagsböter och hänsyn har inte tagits till försvårande om-
ständigheter eller vad en specifik handling inneburit för den i prostitution.262 
Brottet kan därför anses vara ett brott mot det allmänna alltsedan HD:s dom. 
 
Senare rättsfall har dock visat hur försvårande omständigheter kopplade till per-
sonen i prostitution ändå har tagits in i bedömningen. I fallet från 2008 poängte-
rade hovrätten att sådana omständigheter ska beaktas med försiktighet, men sam-
tidigt erkänner ändå domstolen på något sätt sexköp som ett brott riktat mot den 
i prostitution.263 Genom att höja straffvärdet på grund av att kvinnan inte ansetts 
ha något val och att detta ska ha varit försvårande, blir det utifrån kvinnans ut-
satthet som brottet och straffvärdet bedöms.  
 
I fallet från 2019264 var visserligen kvinnan ett offer för människohandel, som i 
sig är ett brott mot person, men fallet öppnar upp för en relevant och viktig 
analys rörande sexköpsbrottet i relation till sex och våldtäkt. I och med samtyck-
eslagen ställs krav på frivilligt deltagande för sex. Om frivilligheten är till följd av 
något annat än personens egen vilja är det inte frivilligt.265 Att vara offer för män-
niskohandel har härigenom inneburit att kvinnan befinner sig i en särskilt utsatt 
situation där hon inte anses genomföra samlaget frivilligt. Att köpa sexuell tjänst 
av någon som är offer för människohandel är därför detsamma som våldtäkt. 
Diskussionen om ifall prostitution är frivilligt eller inte blir intressant mot bak-
grund av detta. 
 
Utifrån litteraturstudien är den sammantagna uppfattningen att prostitution ofta 
ses som ett förtryck eller utnyttjande. En majoritet av de i prostitution vill lämna 
(89 %) och det finns studier och teorier som hävdar att det aldrig kan anses fri-
villigt.266 Viktig är dock skillnaden i förhållande till koppleri och människohandel 
där en tredje part mer eller mindre tvingar kvinnan att sälja sexuella tjänster.267 
Människohandel innebär icke-frivillighet och därmed våldtäkt, medan koppleri 
inte är lika klart. Grovt koppleri, som i många fall liknar människohandel, kanske 
kan leda till samma slutsats, men koppleri är mot bakgrund av skyddsintresse och 
uppbyggnad mest likt sexköp.268 Det här arbetets analys begränsas till att främst 
fokusera på sexköp, men diskussionen om koppleri är bra att ha i åtanke vid en 
jämförelse. Samtidigt kanske det inte behövs någon tredje part för att det ändå 

 
261 Se avsnitt 2.1.2.1. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Se avsnitt 2.1.2.2. 
265 Ibid. 
266 Se avsnitt 3.2.2.1, 3.2.2.2 och 3.3.1. 
267 Se avsnitt 3.2.2.3. 
268 Se avsnitt 2.2.1. 
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ska anses icke frivilligt. I litteraturstudien togs ofta behovet av pengar upp, på 
grund av tidigare utsatthet eller svårigheter i livet som några anledningar till var-
för någon säljer sex.269 Genom själva lagkommentaren till sexköpsbrottet skrivs 
att lagtextens ”skaffa sig” innebär att ersättningen är en förutsättning för samla-
get.270 Om pengarna inte hade funnits där hade kvinnan inte velat. Mot bakgrund 
av detta går att hävda att sexköp per automatik aldrig handlar om ett egentligt 
fritt val och skulle i så fall innebära bristande samtycke till sex. Utifrån Asps teori 
om egentligt eller särskiljande samtycke, blir det en fråga om var samhället väljer 
att dra gränsen för en egentlig frivillighet vid sex. Enligt propositionen bakom 
sexköpsbrottet tydliggör lagstiftaren att sexköp inte handlar om jämställda parter, 
utan att den i prostitution är att anse som svagare part.271 
 
Att sexköp är detsamma som våldtäkt är dock en slutsats som varken är legitim 
eller rättssäker. Det går inte att slå fast att ingen gör detta frivilligt.272 Vissa i pro-
stitution uppger själva att det är ett fritt val och då är det fel att dra en sådan 
slutsats. Att likställa sexköp med våldtäkt kan även innebära svårigheter i förhål-
lande till att de i prostitution då presumeras samtycka till våldtäkt, vilket skulle 
kunna innebära en stigmatisering av dem och att de inte kan anses bli våldtagna 
då de samtycker till handlingarna. Däremot leder diskussionen in på frågan 
huruvida sexköp blivit ett brott som allt mer präglas av sexualbrottskapitlets in-
tressen. 
 
Samtycke förutsätter att båda har samma möjlighet att freda sin sexuella integritet 
och genom litteraturstudien har visats att det ofta saknas vid prostitution.273 Det 
är på sexköparens villkor där den i prostitution har ett underläge och befinner sig 
i en typ av beroendeställning. På så sätt kan hävdas att det inte finns utrymme 
för skyddande av sin egen sexuella integritet och självbestämmande. Båda tidigare 
nämnda rättsfall tar upp denna aspekt som försvårande. I fallet från hovrätten 
2008 blev det försvårande då det nästan varit omöjligt att vägra och i fallet från 
2019 menade domstolen att kvinnan hade ytterst begränsade möjligheter att freda 
sin egen integritet. Båda dessa ger uttryck för situationer kopplade till självbe-
stämmanderätten. Huruvida sexköpsbrottet är att anse som brott mot person är 
en alltför stor och för straffrättsligt präglad fråga för att få mer utrymme i denna 
analys, samtidigt som en sådan analys självklart är av stor vikt för målsägande-
ställning. Hade det varit ett brott mot person hade målsägandeställning för de i 
prostitution varit given. Däremot kan en slutsats vara att sexköpsbrottet ändå kan 
sägas ha fått ett skyddsintresse som allt mer är i enlighet med sexualbrottskapitlet 
och med fokus på sexuellt självbestämmande. 

 
269 Se avsnitt 3.3.1. 
270 Se avsnitt 2.1.1. 
271 Se avsnitt 2.1.2.2, 2.1.1 och avsnitt 3.2.2.4. 
272 Se avsnitt 3.2.2.4 och avsnitt 3.2.1. 
273 Se avsnitt 3.3.1. 
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Vad diskussionen ovan om samtycke och övergrepp också leder in analysen på 
är huruvida en handling, som inte är att straffrättsligt klassificera som ett tydligt 
brott mot person likt våldtäkt, ändå kan tänkas medföra målsägandebehov. Ne-
dan följer analys mot bakgrund av de olika målsäganderekvisiten och huruvida 
den i prostitution är att anse som målsäganden eller ej. 

6.1.2 Målsägandeställning mot bakgrund av 
målsägandedefinitionen 

Genom arbetet har tydliggjorts att utgångspunkten är att de i prostitution inte är 
att anse som målsäganden och att endast i vissa fall kan brottet grunda målsägan-
deställning. I fall där den i prostitution också är offer för människohandel får 
denna automatisk målsägandeställning genom brottet människohandel, men nu 
även i egenskap av offer för våldtäkt. Enligt 2010 års utredning har den i prosti-
tution målsägandeställning i vissa fall.274 Vilka dessa fall är har inte framgått ge-
nom förarbeten eller praxis. Snarare är slutsatsen att det krävs just människohan-
del eller grovt koppleri för att personen ska ses som målsägande, då det i princip 
är standardiserat strafföreläggande och 50 dagsböter som påföljd vid ansvar vid 
sexköp. Kommande analys tar inte sikte på att fördjupa diskussionen kring 
huruvida de i prostitution, när det endast gäller sexköp, i dagsläget har eller inte 
har målsägandeställning. Analysen fokuserar på att se huruvida dessa är att anse 
som målsäganden mot bakgrund av rekvisit i målsägandedefinitionen. 
 
Det första rekvisitet för att anses som målsägande är ifall handlingen är riktad 
mot den, vilket blir tydligast om det är ett brott mot person.275 Sexköpsbrottet är 
inte idag uttalat som ett brott mot person, men utifrån diskussionen i tidigare 
avsnitt kan hävdas att det allt mer går mot att visst utrymme för att definiera det 
som brott mot person finns. Mot bakgrund av detta bör den i prostitution också 
allt mer ses som målsägande.  
 
De två andra rekvisiten är att den som blivit förnärmad alternativt lidit skada till 
följd av brottet är målsägande.276 Här måste ses till konsekvenserna av prostitut-
ion. Genom litteraturstudien har framkommit hur det i många fall innebär utsatt-
het för våld, fysiskt, psykiskt och sexuellt. 68 % har visats lida av PTSD.277 Flera 
teorier pratar även om en avhumanisering, där de i prostitution inte har något 
annat val än att börja distansera sig från sig själva och från sin kropp.278 Här kan 
en slutsats dras att prostitution innebär både förnärmande i form av kränkning 

 
274 Se avsnitt 4.2.4.1. 
275 Se avsnitt 4.2.2.1. 
276 Ibid. 
277 Se avsnitt 3.3.1. 
278 Se avsnitt 3.2.2.2. 
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och ofta även skador för den i prostitution. Det är här även relevant att skifta 
fokus till sexköparnas uppfattning. Att 50–66 % av sexköparna inser att kvinnan 
egentligen inte vill eller att hon blir tvingad,279 kan ju faktiskt innebära att de har 
uppsåt till våldtäkt. Då våldtäkt är att ha samlag med någon som inte vill och 
sexköpare har samlag med någon de tror inte vill, så finns det visst utrymme att 
tolka det som att det kan förekomma fall där likgiltighetsuppsåt till våldtäkt före-
ligger. Även om sexköp inte ska ses som våldtäkt så kan sexköparnas uppsåt vara 
viktigt för belysande av situationen för de i prostitution. Det går inte att finna 
några siffor eller studier på hur detta upplevs av de i prostitution, men hypotetiskt 
bör det påverka att den en säljer till är likgiltig inför om den utsätter en för våld-
täkt. Frågan är i vart fall intressant att väcka. 
 
Sammantaget innebär prostitution skada och förnärmande för många av de i pro-
stitution. Frågan är dock ifall dessa skador och förnärmande står i ett kausalt 
förhållande till sexköpen som sådana, eller om det är levnadssituationen som gör 
att de i prostitution uppvisar skador. Genom litteraturstudien går det att dra slut-
satsen att vissa skador kan vara till följd av återupprepade sexköp medan andra 
kan uppstå i direkt anslutning till sexköpen.280 Det kan även vara svårt att veta 
ifall skadorna är till följd av sexköpet i sig eller om det är av våldet som sker i 
samband med sexköpet. Oavsett innebär ofta sexköp sexuellt, fysiskt eller psy-
kiskt våld, varför en slutsats bör kunna vara att sexköp i majoriteten av fallen 
innebär skada. Sammanfattande slutsats är här att om det skulle gå att styrka att 
det är till följd av sexköpen och sexköparnas handlande som de i prostitution 
skadas är de att definiera som målsäganden. 
 
Mot bakgrund av Heumans och Ekelöfs teorier om att materiellt och processuellt 
definiera målsägande görs definitionen utifrån skyddsintresse och konsekvenser. 
Målsägandeställning har den som anses ha störst behov av upprättelse.281 Mot 
bakgrund av att sexköp innebär en situation med begränsad självbestämmande-
rätt, svårighet att freda sin sexuella integritet och att situationen innebär fysiskt 
och psykiskt lidande, kan antas att flertalet av de i prostitution har behov av upp-
rättelse. De har åtminstone störst behov av upprättelse jämfört med övriga i sam-
hället. Om allmänheten ställs emot den enskilda i prostitution, kan slutsats dras 
att den i prostitution i vart fall många gånger kan anses ha en större rätt och 
behov av upprättelse än andra. 
 
Även i förhållande till polisens uppfattning ses de i prostitution ofta som utsatta. 
Enkätstudien visar att poliserna poängterade att det såklart finns en skillnad mel-
lan människohandelsoffer och övriga i prostitution, men genomgående bland po-
lisens svar framträder en uppfattning av att de i prostitution oavsett har behov 

 
279 Se avsnitt 3.3.2. 
280 Se avsnitt 3.3.1 och 3.3.2. 
281 Se avsnitt 4.2.2.1. 
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av hjälp och stöd.282 Majoriteten uppfattade situationen i studien som andra brott 
än endast sexköp, vilket också är intressant i detta hänseende. Det kan absolut 
finnas brister i hur studien utformades, men tanken var att situationen främst 
skulle bedömas som endast sexköp. Att de flesta i studien uppfattade situationen 
som brott där kvinnan var utsatt för människohandel eller koppleri är intressant 
i förhållande till om det ändå alltid bör utredas vad kvinnans ställning är då situ-
ationerna kan te sig så lika. Istället för att avskriva ett ärende som sexköp och 
riskera att en målsägande berövas rättigheter den har behov av, kanske standard 
istället bör vara att automatiskt definiera den i prostitution som målsägande och 
att det sen under utredningens gång får visa sig ifall hon inte har behov av dessa 
rättigheter. Detta skulle dock innebära stora kostnader för samhället, där resurser 
för en sådan kostsam process annars kunnat gå till andra brottsutredningar. 
Huruvida det ändå anses prioriterat att utreda människohandel och sexköp med 
utgångspunkt i brottsoffrets rättigheter eller om det anses för kostsamt, blir i 
slutändan en avvägning för samhället. 
 
Sammanfattningsvis kan den i prostitution, oavsett om den är offer för männi-
skohandel eller inte, anses som målsäganden. Sexköpsbrottet blir allt mer riktat 
mot person, skada och förnärmande är ofta konsekvenser av handlingen och den 
i prostitution är att anse som mest intresserad av upprättelse. Det går inte att säga 
att samtliga av de i prostitution uppfyller dessa krav i enlighet med definitionen, 
men en stor del gör ändå det utifrån vad som framkommit genom såväl littera-
turstudien som enkätstudien. 

6.2 Vad innebär det för den i prostitution att inte ha 
målsägandeställning? 

6.2.1 Mot bakgrund av rättstrygghet 
Att inneha eller inte inneha målsägandeställning kan få stora konsekvenser för 
den enskilda. Med utgångspunkt i principen om rättstrygghet innebär det skillna-
der både i utredning och upprättelse. 
 
När det gäller utredningsmöjligheter har visats att målsägandebiträdet har en väl-
digt viktig roll. Genom målsägandeställning har målsäganden rätt till sådant bi-
träde som både stöttar med råd och stöd, men också för talan för enskilt anspråk 
samt driver ärendet framåt för den utsatta.283 Att en i prostitution anses ha mål-
sägandeställning kan också tänkas få betydelse för bevisningen. Som vittne har 

 
282 Se avsnitt 5.2.1. 
283 Se avsnitt 4.2.2.2. 
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den i prostitution rätt att vägra yttra sig,284 vilket den kan tänkas vilja tillvarata om 
den befinner sig i en otrygg situation. Om den i prostitution istället ses som mål-
säganden får den stöd och hjälp samt blir ett av huvudbevisen. Med hjälp av 
målsägandebiträdet och för att den i prostitution då är en av parterna i målet kan 
det leda till att den kanske även blir tryggare i processen. Det kan i sin tur leda 
till både en bättre process för den enskilda, men också bättre utredningsmöjlig-
heter i bevishänseende. Samtidigt kan hävdas att de i prostitution ofta är männi-
skor som befinner sig i utsatta situationer och kanske ändå inte skulle dyka upp 
som målsäganden, men att få särskilt stöd och hjälp måste ändå kunna tänkas öka 
möjligheterna för att den i prostitution känner sig tryggare i att vittna. En annan 
invändning ur bevishänseende kan tänkas vara att bevisvärdet av ett vittnes ut-
saga kan tänkas vägas tyngre än bevisvärdet av målsägandes utsaga, då ett vittne 
inte innehar någon partsställning i processen. 
 
Främst innebär målsägandeställning skillnad i vilka rättigheter den i prostitution 
ges i förhållande till upprättelse. Genom att få åtalsrätt blir personen att anse som 
part och får en helt annan delaktighet i processen. Samma gäller fråge- och tale-
rätten. När det gäller processen innan rättegången har den i prostitution vid mål-
sägandeställning även rätt till information och underrättelse. Ingen av dessa rät-
tigheter får den som är vittne i processen.285 När det gäller rätten till skadestånd 
kan dock åter igen frågan aktualiseras ifall den i prostitution bör inneha målsä-
gandeställning över huvud taget. Ponera att någon frivilligt säljer sexuella tjänster 
och sen genom det får rätt till skadestånd. Om det skulle vara så enkelt skulle 
detta framstå som mycket problematiskt, då detta kan utnyttjas av personer som 
önskar få ersättning. Dock krävs ju att skada och kränkning förekommit för att 
skadestånd ska ges målsäganden, varför det blir en fråga för rätten i det enskilda 
fallet att ta ställning till. Det borde därför inte vara något problem, utan snarare 
hjälpa de som faktiskt lider av exempelvis fysiska skador eller PTSD. Skadestån-
det kan snarare få avgörande betydelse för de i prostitution som faktiskt har be-
hov av det. 
 
Slutligen finns även rätten till upprättelse. Mot bakgrund av litteraturstudien och 
dess teorier kan prostitution många gånger ses som ett förtryck eller i vart fall ett 
utnyttjande. Litteraturstudien har visat hur sex inte kan anses utgöra en vara utan 
att det istället blir en form av avhumanisering där personen distanseras från sig 
själv, vilket utnyttjas av och för sexköparens njutning.286 Det förtryck som pro-
stitution innebär kan leda till behov av upprättelse likt vad som åsyftas med de 
rättigheter brottsoffer och målsäganden är berättigade.287 Även om det i vissa län-
der finns alternativa sätt för upprättelse utan att brottsoffret blir en del av 

 
284 Se avsnitt 4.2.3 och 4.2.4.1. 
285 Se avsnitt 4.2.2.2 och 4.2.3. 
286 Se avsnitt 3.2.2.1 och 3.2.2.2. 
287 Se avsnitt 4.2.1.1 och 4.1.2. 



 64 
 
 
 

processen i egenskap av målsäganden,288 så har ändå den svenska utgångspunkten 
varit att ge brottsoffer målsägandeställning, då det genom att låta brottsoffer få 
vara en del av processen, få insyn och få känna delaktighet skulle innebära större 
chans till upprättelse.289  
 
Här måste lyftas en viktig skillnad i förhållande till människohandel och tredje-
partsinblandning. I fråga om kontroll och bestämmanderätt har även framkom-
mit att det tycks lättare att kontrollera själv när det inte är en tredje part inblandad 
och där en tredje part inte heller i sin tur utnyttjar den i prostitution.290 Tredje-
partsinblandning skulle kunna ses som ett dubbelt utnyttjande. Samtidigt kan den 
särskilda utsattheten innebära ytterligare en viktig skillnad till om de i prostitution 
får målsägandeställning eller ej. Det har framgått att det är vanligt att människo-
handlare eller hallickar döms till koppleri istället för människohandel på grund av 
tillämpningssvårigheter.291 Det resulterar i att det inte är säkert ifall den i prosti-
tution, som också är offer för människohandel, då har ställning som målsägande. 
Självklart är det annat som måste till, såsom att ge bättre förutsättningar för ut-
redning och att domstolars tillämpning av människohandelsbrottet kan behöva 
ses över. 
 
Vidare kan det utöver att människohandelsoffret inte får rätt till rättigheter som 
målsägande även vara problematiskt i förhållande till utvisning enligt UtlL.292 Här 
aktualiseras kanske främst frågor kopplade till utredningsmöjligheter för att defi-
niera vilka som är offer för människohandel, men också att det kan vara viktigt 
att bredda omfattningen av målsägandeställning för alla i prostitution så att ingen 
utvisas när den egentligen ska erbjudas skydd. I Europarådets människohandels-
konvention skrivs att den, där det finns ”skälig anledning att tro” att personen är 
brottsoffer för människohandel, ska erbjudas period för eftertanke.293 Mot bak-
grund av enkätstudien där de flesta av respondenterna även nämnde människo-
handel vid sidan av sexköp som möjligt brott,294 så kan det ju i flertalet fall röra 
sig om skälig anledning, där de i prostitution idag istället utvisas. 
 
Avslutningsvis är det oklart vilka situationer som vid en från fall till fall-bedöm-
ning anses grunda målsägandeställning. I utredningen från år 2010 framgår att 
bedömningen görs utifrån hur direkt berörd den i prostitution anses vara,295 vilket 
även ovanstående analys utifrån målsägandedefinitionen är i enlighet med. Om 
ledning även kan tas utifrån de försvårande omständigheter som nämns i 

 
288 Se avsnitt 4.2.1.2. 
289 Se avsnitt 4.2.2.2. 
290 Se avsnitt 3.2.2.3. 
291 Se avsnitt 2.2.2.2. 
292 Se avsnitt 4.2.4.2. 
293 Ibid. 
294 Se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2. 
295 Se avsnitt 4.2.4.1. 
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lagkommentaren till sexköp framgår inte, men utifrån att försvårande omständig-
heter kan anses kopplas till situationen för den i prostitution kan det ändå tänkas 
kunna ha en inverkan. Vissa försvårande omständigheter är tydligt formulerade, 
exempelvis framgår det både explicit av lagkommentaren och av praxis att män-
niskohandel och tvångsliknande inslag innebär ett försvårande. Däremot är det 
oklart vad som menas med ”skyddslös eller utsatt situation” i förhållande till för-
svårande omständigheter vid sexköp.296 Om det faktum att någon befinner sig i 
en skyddslös eller utsatt situation kan ligga till grund för bedömningen av målsä-
gandeställning, så blir skillnaden otroligt stor för den i prostitution ifall en situat-
ion anses falla inom ramen för skyddslös och utsatt eller inte. I förhållande till 
hur stor skillnad det kan bli för den i prostitution finns idag alldeles för otydliga 
ramar om vad som faller inom detta begrepp. Exempelvis skulle i princip alla 
situationer av sexköp anses falla inom ramen för denna försvårande omständig-
het mot bakgrund av att en så stor majoritet av de som befinner sig i prostitution 
anses vara utsatta på olika sätt och även vill men inte kan lämna prostitutionen. 
 
Sammanfattningsvis innebär det stor skillnad mellan dagens situation och ifall 
den i prostitution skulle inneha en målsägandeställning i processen. Utifrån kra-
ven på rättstrygghet, att det enligt FUK krävs en direkt identifiering av ett even-
tuellt brottsoffers behov och i relation till Bulgariendomen,297 finns krav på att 
staten måste upprätthålla ett visst skydd gentemot de som utsätts för brott. Sam-
hället måste därför klargöra vilka som ska ha rätt till målsäganderättigheter och 
se till att dessa erbjuds de skydd de har rätt till. 

6.2.2 Mot bakgrund av rättssäkerhet och förutsebarhet 
Utöver rättstryggheten är det också viktigt att se till andra processrättsliga prin-
ciper, såsom rättssäkerhet och förutsebarhet. För att en straffprocess ska anses 
rättssäker krävs att den både bedrivs objektivt och tydligt. Mot bakgrund av 
oskuldspresumtionen och kravet på att det måste vara ställt bortom rimligt tvivel 
innan någon ska anses skyldig för ett brott, krävs det att ordentlig utredning görs 
när det antas att ett brott har begåtts.298 
 
En annan viktig del av kravet på rättssäkerhet, kanske vad som för detta ämne är 
mest aktuellt, är kravet på förutsebarhet. Idag gäller att den i prostitution ska 
anses ha målsägandeställning från fall till fall. När och hur denna bedömning görs 
framgår inte.299 Det är således mycket oklart och oförutsebart när någon är berät-
tigad rättigheter som målsägande. Detta uppvisades även genom enkätstudien, 
där vissa poliser uppfattade personen i scenariot som målsäganden och andra 

 
296 Se avsnitt 2.1.2.1. 
297 Se avsnitt 4.2.1.2 och 4.1.2. 
298 Se avsnitt 4.1.2. 
299 Se avsnitt 2.1.1 och 4.2.4.1. 
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som vittne. Utöver att det innebär brist i kraven på förutsebarhet, så kan ytterli-
gare en slutsats vara att den i prostitutions situation blir beroende av vilken polis 
som anländer till platsen. I denna aspekt kan hävdas att rättssäkerheten och rätts-
tryggheten sammanflätas, då det enligt båda principerna är viktigt med likabe-
handling. En rättssäker och rättstrygg straffprocess ställer krav på rättvisa och 
likabehandling.300 Att det skulle skilja från fall till fall om någon i prostitution ska 
anses vara målsäganden och att detta dessutom skulle vara beroende av vilken 
polis som utreder ärendet, kan varken anses rättssäkert eller rättstryggt. 
 
Utöver att det innebär oklarhet för de i prostitution i fråga om vad de faktiskt har 
rätt till, kan det även innebära svårigheter för sexköpare att veta vad deras hand-
lande innebär. Om det i vissa fall tas in försvårande omständigheter, som kan 
göra så att du som sexköpare får ett mycket högre straff eller till och med döms 
för våldtäkt,301 men i andra fall inte blir ett sådant utfall, så är det svårt att rätta 
sig efter lagen. Samtidigt är visserligen sexköp fortfarande något olagligt som alla 
ändå bör avstå ifrån, men om alla i prostitution skulle anses inneha målsägande-
ställning kan det tänkas bli tydligare och mer förutsebart än läget idag. 
 
Samtidigt kan det vara riskabelt att erhålla för bred målsägandedefinition, mot 
bakgrund av krav på rättssäkerhet och legalitet. Ingen ska dömas utan lag och 
samtidigt ska ingen lag stiftas utan att den är tillräckligt tydlig och förutsebar. Att 
fler ska anses ha målsägandeställning än de som faktiskt uppfyller rekvisiten 
skulle kunna strida mot legalitetsprincipen.302 För någon som inte själv uppfattar 
sig kränkt eller utsatt, kan det bli fel att definieras som målsägande och något 
denna inte är. Å andra sidan kanske legalitetsprincipen i straffprocessen inte stäl-
ler lika höga krav som i straffrätten. Att definiera sexköp som brott mot person 
trots att det i samtliga fall inte är fallet, skulle stå i uppenbar strid mot legalitets-
principen. Att däremot erbjuda rättigheter till rättssubjekten, som sedan kan ut-
nyttjas eller inte, skulle kunna ses som mindre riskabelt. Rättigheter är något du 
har rätt att ta del av303 och innebär inte ett tvång eller måste på samma sätt som 
när det stadgas straffansvar för en viss handling. Även här blir aktuellt med de 
invändning som togs upp i avsnitt 6.1.2 i relation till ifall för många skulle om-
fattas av målsägandedefinitionen, att det finns en ekonomisk aspekt i att erbjuda 
rättigheter till fler än de som är i behov av dem. Det blir därför upp till samhället 
att väga kostnader mot behoven de i prostitution har att få ta del av målsägande-
rättigheter. Samtidigt syftar denna analys främst till att belysa att ett sådant beslut 
inte nödvändigtvis skulle strida mot legalitetsprincipen. 

 
300 Se avsnitt 4.1.2. 
301 Se avsnitt 2.1.2.1 och 2.1.2.2. 
302 Se avsnitt 4.1.2. 
303 Se avsnitt 4.2.1.2. 
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6.3 Avslutande diskussion 
Analysen resulterar i slutsatsen att de i prostitution bör inneha målsägandeställ-
ning. För det första mot bakgrund av att de kan anses omfattas av definitionen 
för vem som anses som målsägande. Sexköpsbrottets skyddsintresse tar allt mer 
sikte på den sexuella självbestämmanderätten och kroppsliga integriteten och då 
det även tas mer hänsyn till den i prostitutions situation går det att säga att brottet 
allt mer bör liknas vid ett brott mot person. Vidare så är en majoritet av de i 
prostitution utsatta för fysiskt, sexuellt och inte minst psykiskt våld. Här är vis-
serligen svårt att tydligt konstatera att alla dessa skador skulle vara en kausal följd 
av sexköpet i sig eller om de snarare är till följd av deras utsatta situation, men 
visat är ändå att en del av skadorna går att koppla direkt till brotten. De i prosti-
tution är åtminstone att anse som mer berättigade upprättelse än andra, varför de 
utifrån en samlad bedömning bör vara att anse som målsäganden. 
 
För det andra bör de inneha målsägandeställning då en frånvaro av detta innebär 
negativa konsekvenser för den i prostitution. En första konsekvens är att de i 
prostitution inte har rätt till hjälp och stöd som dessa de facto är i behov av. En 
stor majoritet av de i prostitution utsätts för fysiskt, sexuellt och psykiskt våld 
och är i stort behov av hjälp. De faller därför inom ramen för brottsoffer och 
bör därför även få målsägandeställning i straffprocessen. Alla brottsoffer är vis-
serligen inte att anse som målsägande, men mot bakgrund av att det i utredningen 
för sexköpsbrottet tydliggjordes att de i prostitution bör definieras som målsä-
ganden utifrån hur direkt berörda de är av brotten och dessa är brottsoffer på 
grund av en direkt följd av brottet, bör slutsatsen vara att de med utgångspunkt 
i behoven är berättigade målsägandeställning. 
 
Att sexköp innebär så mycket våld utan att det utreds och utan att de i prostitut-
ion får upprättelse för detta, är också relevant i förhållande till målsägandedefi-
nitionen som sådan. Litteraturstudien visar hur prostitution fortfarande är stig-
matiserat i samhället och det finns en syn om att de som säljer sexuella tjänster 
förväntas gå med på vad som helst.304 I relation till detta och till att de i rättsvä-
sendet behandlas som vittnen och inte brottsoffer, kan det tyckas rimligt om de 
i prostitution inte känner sig trygga nog att vända sig till myndigheter för att få 
hjälp. Om de istället skulle ses som målsäganden inom ramen för sexköpen, 
skulle de både kanske våga vända sig till myndigheterna och samtidigt få hjälp 
med de skador de utsätts för av sexköpare eller hallickar. 
 
En annan konsekvens är att om de ses som vittnen kan det försvåra bevisningen 
i processen. Som vittnen har de i prostitution rätt att tiga medan de som målsä-
ganden skulle få mer stöd och hjälp från sitt målsägandebiträde och därför kanske 
lättare medverka i utredningen. Vidare är en konsekvens att själva straffprocessen 

 
304 Se avsnitt 3.2.1 och 3.3.2. 
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skulle vinna på en utgångspunkt i målsägandeställning för de i prostitution. En-
kätstudien visade hur de olika brottstyperna kan uppfattas som snarlika, varför 
det kan vara svårt att veta ifall det endast rör sexköp eller om det också aktuali-
serar människohandel eller våldtäkt. Det är också oklart var gränsen mellan sex-
köp och våldtäkt egentligen går. Framöver kanske det inte bara är situationer med 
människohandel utan även koppleri eller sexköp som mot bakgrund av bristande 
frivillighet skulle innebära våldtäkt. Då våldtäkt och människohandel är grova 
brott är det även utifrån ett utredningsperspektiv intressant att säkerställa så att 
fler brott klaras upp. Genom att utgå från att alla i prostitution är målsäganden 
kanske fler ärenden kan utredas och fler brottsoffer få den hjälp och upprättelse 
de behöver. Här är även slutligen en konsekvens av att de i prostitution inte anses 
som målsäganden att brottsoffer idag riskerar falla mellan stolarna. I arbetet har 
framkommit att många fall av människohandel endast blir klassificerade som 
koppleri eller grovt koppleri, samt att det ibland kan vara svårt att veta vem som 
är offer för människohandel. Mot bakgrund av detta kan även en icke-målsägan-
deställning vid prostitution leda till att brottsoffer inte får de rättigheter de är 
berättigade, såsom hjälp och stöd. 
 
Här måste även lyftas något vad gäller UtlL:s regler om utvisning till följd av 
oärligt försörjningssätt. För det första är offer för människohandel lidande ifall 
dessa förblir oidentifierade som brottsoffer och således istället utvisade till följd 
av reglerna i UtlL. För det andra, mot bakgrund av att andra i prostitution befin-
ner sig i en utsatt situation och kan ses som målsäganden, så bör även UtlL:s 
regler ses över. Att utvisa människor som egentligen är i behov av stöd strider 
mot såväl internationella minimirättigheter för brottsoffer som mot principen om 
rättstrygghet. Att dessutom definiera prostitution som ett oärligt försörjningssätt 
är ett förlegat synsätt. Trots att Sveriges officiella ställning sedan år 1999 har varit 
att de i prostitution inte är att anse som skyldiga till något brott, blir de samtidigt 
enligt UtlL:s regler behandlade jämställt med kriminella. UtlL:s regler avseende 
utvisning till följd av prostitution kan därför inte anses förenliga med ändamålen 
bakom sexköpsbrottet. Att UtlL:s definition om oärligt försörjningssätt omfattar 
de som utsätts i prostitution kan inte uppfattas som annat än en bortglömd miss 
som omgående bör korrigeras. 
 
För det tredje bör de i prostitution inneha målsägandeställning mot bakgrund av 
vilka behov de får anses ha. Självklart kvarstår problematiken med att vissa 
kanske inte anser det vara ett tvång eller förtryck och heller inte upplever fysiska 
eller psykiska skador. Mot bakgrund av detta bör det inte gå att göra om sexköp 
till ett brott mot person, då det skulle strida mot förutsebarhet och legalitet. Vi 
kan inte stifta lagar eller kriminalisera en handling som endast stämmer i en del 
fall. Frågan om legalitetsprincipen blir dock intressant när det kommer till straff-
processen och rättigheter. Även om inte alla nödvändigtvis skulle behöva upp-
rättelse, så kan det väl inte skada att de skulle erbjudas denna rätt? Utan att sväva 
iväg med ett rättsekonomiskt perspektiv, så kan här ändå nämnas som invändning 
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att det kan bli dyrt att ge målsägandeställning och rättigheter till de som inte 
egentligen har rätt till det. Dock skulle det kunna anses minst lika kostsamt att 
beröva rättigheter från de som har behov av och rätt till dem. Om runt 70 % 
utsätts för fysiskt och sexuellt våld, om 68 % lider av PTSD och 89 % vill lämna, 
tyder det på att en stor majoritet av de i prostitution är i behov av hjälp och stöd 
i likhet med brottsoffer. Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i straff-
processens syfte som brottsbekämpande samt den politiska viljan om ökat fokus 
på rättstrygghet, bör det anses motiverat att erbjuda rättigheter till de i prostitut-
ion och ge dem målsägandeställning. 
 
Analysen resulterar även i slutsatsen att det krävs utredning vad gäller om sexköp 
ska anses vara ett brott mot riktat mot allmänhet eller mot person. Genom ana-
lysen framgår att sexköp allt mer behandlas som och bör ses som ett brott mot 
person. Dock är det inte klart att det automatiskt skulle vara något positivt varken 
för utredningen av brotten eller för den i prostitution. HD:s invändning om att 
ett samtycke till den sexuella tjänsten från den i prostitution skulle vara ansvars-
frihetsgrundande är fortfarande en relevant invändning. Dock måste frågan här 
ställas ifall samtycke som ansvarsfrihetsgrund ens ska vara möjlig vid den typ av 
handlingar som sexköpsbrottet innebär. Likt andra brott där samtycke inte kan 
utgöra en ansvarsfrihetsgrund, kan motsvarande istället tänkas gälla vid detta 
brott. Således skulle HD:s invändning inte längre vara relevant. Att det skulle vara 
ett brott mot person kan dock tänkas göra så att målsägandens delaktighet i pro-
cessen får allt större betydelse. Då det gäller ärenden där målsäganden ofta lever 
under utsatta förhållanden och kanske inte kan medverka, kan detta komma att 
försvåra brottsutredningen. Oavsett är det idag alldeles för oförutsebart vad som 
gäller, varför det bör tillsättas en utredning avseende sexköpsbrottets ändamål. 
 
Prostitution kanske inte alltid innebär utsatt situation per definition, men det ska 
vidare inte behöva innebära en oklarhet över vad som faktiskt gäller. Mot bak-
grund av såväl rättssäkerhet och förutsebarhet samt principen om rättstrygghet 
bör det göras tydligt i vilka fall någon i prostitution faktiskt är att anse som mål-
sägande. Istället för att det ska vara från fall till fall då någon ges målsägandeställ-
ning, bör det införas en presumerad målsägandeställning för de i prostitution. 
Detta mot bakgrund av bland annat de tre skälen som angetts ovan. Att införa 
presumerad målsägandeställning för de i prostitution bör inte strida mot legali-
tetsprincipen, utan blir istället en avvägning mellan å ena sidan möjligheten att 
utreda fler brott och tillgodose de i prostitutions rättigheter, men å andra sidan 
att ett sådant införande skulle innebära stora kostnader för samhället. Vidare har 
arbetet även lett fram till tre förslag på förtydliganden, vilka angränsar till områ-
den utanför straffprocessrätten. Skyddsintresset bakom sexköpslagen bör tydlig-
göras och en utredning bör tillsättas för att få klarhet i vad som gäller. Det är 
även grundläggande för framtida studier avseende straffprocessen vid sexköp 
och prostitution. Studier om gränsen mellan sexköp och våldtäkt med utgångs-
punkt i samtycke skulle också vara intressant att i framtiden få ta del av, då det 
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genom denna uppsats har diskuterats huruvida sexköpare bör anses inneha lik-
giltighetsuppsåt till våldtäkt. Var vi politiskt väljer att dra gränsen för samtycke 
och sex är relevant mot bakgrund av sexköpsbrottet och de i prostitutions situ-
ation. Önskvärt vore om forskningen tog mer sikte på hur vi ser till att säkerställa 
så att de i prostitution får den hjälp de behöver. Slutligen bör UtlL regler om 
oärligt försörjningssätt ses över i förhållande till prostitution. 
 
Debatten huruvida prostitution bör anses innebära ett förtryck eller ett frivilligt 
val är ständigt pågående. Det är dock inte där vi bör placera diskussionen. Vi bör 
istället flytta fokus till att handla om de i prostitutions behov. På samma sätt som 
vi bör krossa idén om det ideala brottsoffret, bör vi kanske krossa iden om den 
ideala målsäganden och bredda bilden av vilka som faktiskt har behov av rättig-
heterna som kommer med målsägandeställning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Litteraturstudie 
Nedan följer redogörelse av den litteraturstudie som genomförts. Sökmotorn 
som använts är Google Scholar och resultatet (källorna) listas här nedan i enlighet 
med respektive sökord. Urvalskriterier har varit att källan måste citerats mer än 
10 ggr samt att det inte får beröra något specifikt lands omfattning eller barn som 
brottsoffer. Utöver detta har inte urval gjorts mot bakgrund av datum och resul-
tatet sorterades efter relevans. Ett fåtal har även behövts sorteras bort mot bak-
grund av att de inte gått att få tag på. De utvalda är fetmarkerade. Två källor som 
valdes ut blev i slutet inte av relevans. Dessa är markerade med en stjärna (*). 
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A theory of prostitution. Citerad 480 ggr. 
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Sex trafficking of women in the united states. Citerad 305 ggr. (PDF) 
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Sex and drug markets. Citerad 138 ggr. 
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Citerad 77 ggr. 
 
Sökord: Human trafficking for sexual exploitation 
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ggr. 
Child human trafficking victims. Citerad 172 ggr. 
Child sex trafficking and commercial sexual exploitation: health care needs of vic-
tims. Citerad 104 ggr. 
Sex trafficking and the exploitation of adolescents. Citerad 92 ggr. 
Prostitution and human trafficking. Citerad 82 ggr. 
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ggr. 
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ggr. 
Prostitution i norden, om förekomst och uppfattning – rapport. Citerad 30 ggr 
(Samma som ovan fast annat kapitel). 
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ggr. 
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mande. Citerad 2 ggr. 
Sedligt, renligt, lagligt, prostitution i norden 1990–1940, citerad 4 ggr. 
Gender Equality and prostitution: an investigation of attitudes in Norway and 
Sweden, Citerad 54 ggr. * 
Sociala avvikelser och social kontroll. Citerad 9 ggr. 
De prostituerades rättsliga ställning i Finland. Citerad 2 ggr. 
Syfilis och prostitution. Citerad 5 ggr. 
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1 gång. 
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Citerad 7 ggr. 
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Bilaga 2 - Enkätstudie 
Nedan följer redogörande för frågor respektive svar i den kvalitativa enkätstudie 
som skickades ut genom bekvämlighets- och snöbollsurval till poliser. Totalt blev 
det sex respondenter med könsfördelningen fyra män och två kvinnor. Den geo-
grafiska spridningen blev väldigt snäv, nämligen fyra från Göteborg, en från 
Stockholm och en från Södertälje. Hälften har tidigare jobbat med prostitutions-
ärenden och hälften inte. Nedan följer alla svar efter respektive fråga. P1 är polis 
1, P2 är polis 2 osv. 
 
På frågan om de tidigare jobbat med prostitutionsärenden inkom följande 
svar: P1 – nej, P2 – ja, P3 – ja, P4 – nej, P5 – nej, P6 – ja. 

 

Fråga 1 (scenario) 
Efter samtal om misstänkt sexköp anländer två poliser till en lägenhet i utkanten av 
Stockholm. På plats finns en kvinna. Kvinnan är i 20-års åldern. Hon upplevs vara 
mycket skärrad och samtidigt avstängd. Kvinnan pratar inte svenska så bra, så det är 
till en början svårt för poliserna att förstå henne. I lägenheten finns även flertalet 
kondomer samt tomma förpackningar, papper ligger utspritt och på ett bord ligger 
även pengar samt en lapp med olika namn och telefonnummer på. Bedöm situat-
ionen. Finns det anledning att anta att brott har begåtts och i så fall, vilket eller vilka 
brott skulle det röra sig om? 
 
Svar: 

P1 – Finns absolut anledning att anta att brott har begåtts. Initialt koppleri. 
 
P2 – Koppleri. Våldtäkt enligt nya lagen. Köp av sexuell tjänst. Olaga tvång/fri-
hetsberövande av någon typ. Människohandel torde även ha några ytterligare 
straffbestämmelser. 
 
P3 – Ja det finns anledning att anta att okänd gärningsperson tidigare varit på plat-
sen och då betalat för en tillfällig sexuell förbindelse. 
 
P4 – Människohandel då majoriteten av prostituerade gör det mot sin vilja och har 
blivit lurade till det. 
 
P5 – Våldtäkt, sexköp och människohandel 
 
P6 – Kan vara koppleri eller människohandel. Hon kan vara offer men också miss-
tänkt (mera troligt offer på grund av den låga åldern) 
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Fråga 2 
Vilka är de inledande åtgärder du som polis vidtar när du möter en person i prosti-
tution och varför vidtar du dessa? 
 
Svar:  

P1 – Förhör med kvinnan på plats med hjälp av en tolk. Förhör med in-ringare, 
som misstänkt att det säljs/köps sex, om varför vederbörande har den misstanken. 
Efter beslut inhämtas, fota av lägenheten samt sakerna som nämnts ovan. Beslag 
av kondomer för teknisk, pappret med namn och telefonnummer samt eventuellt 
beslag av pengar kanske räcker att dokumentera och räkna. Finns telefoner, datorer 
eller liknande så kan även det vara intressant för eventuella beslag och tömning. 
 
P2 – Fixa tolk. Kontroll på telefoner. Se om man kan fiska in någon torsk som 
bokat tid. Tolk för att få bra kommunikation. Telefoner för att säkra bevis och 
förstå omfattningen. Fiska torsk för att få in minst en misstänkt! 
 
P3 – Jag skulle föra ett samtal med personen och säkerställa att kvinnan ifråga vet 
var hon bor. Jag skulle säkerställa att kvinnan har det så bra hon kan under om-
ständigheterna. Jag skulle inte vidta några brottsutredande åtgärder. 
 
P4 – Styrka om brott begåtts. Be den prostituerade vittna mot GM. Fråga om andra 
förhållanden så som varför och var pengarna tar vägen som hon tjänar. 
 
P5 – Först såklart se till att lägenheten är säkrad. Att endast se situationen utan att 
prata med kvinnan kan man förstå att något brott där kvinnan är målsäganden har 
skett. Därför är första åtgärden att ha på go-PRO kameran för att få en bra bild av 
lägenheten samt kvinnans känslor, att beställa tolk för att kunna förstå vilka brott 
som skett och hur hon mår, fotodokumentation, sedan köra henne till sjukhuset 
för att hon ska få den hjälpen hon behöver samt de standardproverna för våldtäkt. 
 
P6 – Offer/vi/mä: viktigt att visa förståelse, inte döma, för att skapa förtroende 
inför ev. förhör. Kontakta tolk om det inte finns ett gemensamt språk för att und-
vika missförstånd. Kan personen stanna kvar eller behöver personen ett skyddat 
boende för att komma bort från förövaren/förövarna. 
 

Fråga 3 
Samma fråga men situationen där det kan röra sig om en tredje part 
 

P1 – Jag gör nog inte mer än i andra ärenden. Förhör samt erbjuder skjuts till 
sjukvård. Informerar om brottsofferstöd om det är aktuellt. Det är det initiala som 
första patrull på plats gör. 
 
P2 – Samma åtgärder 
 
P3 – Det första jag gör är ett förhör inspelat på video samt att jag begär att få 
spegla (tömma) målsägandens arbetstelefon. Parallellt ser jag till att säkra bevisning 
på annonssidor på internet m.m. 
 
P4 – Samma som ovan. Vet att man även kan kolla om kvinnan förekommer på 
diverse sex-siter som människohandelsgruppen har koll på för att styrka det brottet 
 
P5 – Viktigast är att berätta att kvinnan inte gjort något brott, många av dem tror 
de, därför vill de inte prata. För att kunna hjälpa dem måste de hjälpa oss med 
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information. Viktigt att jobba diskret för att inte visa kontakten till hallickarna, det 
kan sätta kvinnorna i skada. 
 
P6 – Skyddat boende för att komma bort från förövaren/förövarna och för att på 
en neutral plats reflektera över vad man varit med om 

 

Fråga 4 
Ställs det frågor till personen och i så fall vilka och hur? 
 

P1 – Självklart. Böjar med breda öppna frågor där personen själv får berätta. Sedan 
kompletterande frågor för att täcka rekvisit samt frågor på detaljnivå. Beror på vad 
som framkommer i förhöret. 

 
P2 – Bygger framförallt förtroende. Viktigt få koll på passet och information om 
lägenheten samt nationaliteter. 
 
P3 – Vi pratar om hens situation så som den är. Brottsutredande så frågar jag 
många hur, hur kom du hit, hur gjordes din annons, hur får du kontakt med sex-
köpare m.m. 
 
P4 – Aldrig haft ett sådant ärende då det jobbas dåligt med det i min region men 
frågorna är som ovan och ”hur”/bemötandet skulle vara som mot ett brottsoffer 
för det är ju vad personen är. 
 
P5 – Superolika, beror på vad det är för situation. Ett sätt är att bilda en typ av 
kontakt, lära sig namn på kvinnorna och prata om allt möjligt förutom det uppen-
bara. För att bygga tillit. Ett annat sätt är att gå rak på sak. ”jag vet vad du gör här”, 
”’är mannen där borta din beskyddare?”, ”har du sålt sex till den mannen?”. Även 
här är det viktigt att sköta det diskret gentemot hallickarna. De här två scenarierna 
är om vi stöter på dem på gatan. Det är annorlunda om vi hittar dem i en brottssi-
tuation, mer öppna frågor till en början sedan specifika i vilka som är inblandade, 
vad som hänt osv. 
 
P6 – Offer/vi/mä: beror på hur personen mår för tillfället. Mår personen dåligt är 
det bäst med reflektionstid på skyddat boende. Viktigt när vi ställer frågor att vi är 
förstående inte dömer. Om det finns misstanke om förövare som polisen inte har 
uppgifter på behöver man få personen att förstå att det är viktigt för att stoppa 
förövaren från att fortsätta eller försvinna och därmed få uppgifter om förövaren. 

 

Fråga 5 
Ges information till personen och i så fall vad, samt vad skulle du som polis klassifi-
cera den i prostitution som; vittne, målsägande eller brottsoffer. 
 

P1 – Lite osäker om hon skulle klassas som målsägande eller vittne. Jag skulle ta 
kontakt med FU-ledare för att klargöra detta såklart. Jag skulle informera om att 
det finns stöd för brottsoffer samt även fråga om personen vill ta del av utred-
ningen och de beslut som kommer att fattas rörande den. 
 
P2 – Socialtjänst/kvinnojour. Lämna över mycket ansvar dit. Få en direktkontakt. 
Målsägande. 
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P3 – Information om hens möjlighet att stanna i Sverige med ett tillfälligt uppe-
hållstillstånd. Information om möjligheten till skyddat boende och hemvändarpro-
gram. I ett sexköp är personen i prostitution ett vittne, i en utredning om koppleri 
är hen oftast vittne. Vad gäller grovt koppleri och människohandel är personen i 
prostitution en målsägande alltså ett brottsoffer. 
 
P4 – Vet inte vad för information. Vittne eller brottsoffer beroende på om man 
kan styrka koppleri/människohandel. 
 
P5 – Att om de säljer sex så ska de vara försiktiga, de finns många äckliga män. 
Och om de påträffar en äcklig man som behandlar dem illa så kan vi hjälpa till. 
Ställning beroende på brott. Självklart är de offer i alla dessa kategorier, det är ingen 
som väljer detta livet. Men rent juridiskt så är de vittnen i prostitution/sexförsälj-
ning och målsägande samt brottsoffer i resterande brott. Hjälper de till at rekrytera 
andra kvinnor är de förövare (bl.a. koppleri) 
 
P6 – Offer/vi/mä: Personen har inte gjort något olagligt. Förklara vad som är 
olagligt i Sverige gällande koppleri och människohandel. Berätta om du jobbat 
länge med dessa brott och personen inte behöver skämmas eftersom vi mött flera 
i samma situation. Hon kan få stanna på skyddat boende och få reflektera över det 
som hänt. Vi kommer tillbaka och pratar med personen. Klassificering beror på 
omständigheterna i lägenheten, målsägande till en början kan bli förövare senare 
eller tvärtom. 

 

Fråga 6 
Berätta vad som görs efter ni undersökt platsen 
 

P1 – Innan vi lämnar så tas en kontakt med en FU-ledare för eventuell avspärrning 
och teknisk undersökning. Sedan, om vi inte kör kvinnan till sjukhus, så åker vi in 
till polisstationen för avrapportering och polisanmälan. Den granskas sedan av 
jourhavandeförundersökningsledare som fattar vidare beslut i ärendet, läggas ner, 
lottas till åklagare m.m. 
 
P2 – Självfallet ringer vi jour FU som förmodligen inleder FU 
 
P3 – Husrannsakan på platsen för att knyta eventuell misstänkt till platsen samt att 
utreda omfattningen. Därefter fortgår utredningen med inre och yttre spaning. FU 
inleds direkt eller i samband med första tvångsmedlet. 
 
P4 – Standard är ju att alltid ringa jourhavande FU-ledare så det hade jag gjort. Om 
människohandelsgruppen arbetar hade jag nog velat prata med dem också. 
 
P5 – Om jag utgår från scenariot i fråga 1 så skulle jag ringa min chef (förunder-
sökningsledaren). Då drar vi caset med all info vi fått fram så att vi får direktiv av 
ytterligare åtgärder. Vi beslutar inte om det. 
 
P6 – Finns det grund, inleder FU koppleri eller människohandel. Kontaktar åkla-
gare om det finns misstänkt. Finns det inte misstanke om vare sig koppleri eller 
människohandel skriver vi tips till vår underrättelseavdelning. 
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Övrig fråga 
Utöver detta fanns även möjlighet för respondenterna att lämna sådan information 
de tycker saknas, vilket gav dessa tillägg: 
 

”Bara att det är svårt att fiktivt svara på frågorna i enkäten baserat på den korta 
texten. Mycket av det som görs på plats baseras på det man jobbar fram, vad säger 
vittnet kanske har de bra uppgifter som även direkt ger oss en misstänkt… samma 
sak gäller kvinnan i lägenheten. Är hon samarbetsvillig eller inte? Helt avgörande 
skulle jag säga för hur långt vi kommer samt vilken framgång det får” 
 
”Gräns borde jobba mer aktivt då de har bra ingångsvärden med tredjelandsmed-
borgare.” 
 
”Polisen som jobbar med dessa brott behöver kunna läsa av personerna 
(mä/vi/offer) och utifrån det agera. Ibland behöver man vara en mjuk polis ibland 
en mera auktoritär som visar att för att vi ska kunna hjälpa dem behöver vi samar-
beta och visa att man kan lita på oss. Inte lova något man inte kan hålla.” 


