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Strängare straff för torskar  
 
I Sverige är det inte kriminellt att sälja sexuella tjänster. Prostitution bekämpas istället genom 
kriminalisering av koppleri och bordeller samt omfattande sociala insatser. Sedan 1999 då den 
så kallade sexköpslagen infördes är det också förbjudet att köpa sex i Sverige. Enligt den 
praxis som har utvecklats är sexköp ett bötesbrott men straffskalan går från högst sex 
månaders fängelse till böter. Lagen som har uppmärksammats internationellt i en tid där 
många länder går mot legalisering av såväl köp som försäljning av sexuella tjänster är en 
viktig markering från samhället sida. Det är hallickarna, människosmugglarna och kunderna 
de så kallade ”torskarna” som begår en kriminell handling.  
 
När sexköpslagen var ny var myndigheterna rörande omtänksamma om sexköparna. Till en 
början skickades bötesbeloppen inte ens som brukligt ut till de dömda utan de fick möjlighet 
att själva lösa ut dem hos polisen istället. Hur förlegade och förkastliga de än är tar det tid att 
ändra gamla normer och värderingar. Aga blev inte otänkbart för de flesta i samma stund som 
den förbjöds enligt svensk lag. Vilket avtryck sexköpslagen kommer att sätta i folks 
medvetande är därför svårt att säga idag.  
 
En undersökning som SVTs Aktuellt presenterade den 13 december 2007 är ändå oroande. 
Trots att åtta år gått sedan lagen infördes hade enligt Aktuellt bara 164 personer dömts för 
sexköp under perioden 2000-2006. Få utanför de tre storstäderna och ingen norr om Dalälven. 
Det finna all anledning att tro att sexköparna är fler än så och när Aktuellt jämför med ringa 
narkotikabrott som har samma straffskala som sexköp är skillnaden enorm. Under samma 
period som 164 sexköpare fälldes i domstol dömdes 14836 personer för ringa narkotikabrott.  
 
Det är tyvärr uppenbart att polisen inte prioriterar brott enligt sexköpslagen. Att 
gatuprostitutionen ökar igen är ett tydligt tecken på att det i praktiken är riskfritt att köpa sig 
tillgång till en annans kropp i Sverige. Professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud 
förklarar det med att ”signalen går ut att detta är ett bagatellbrott”. En signal som dessutom 
förstärktes när en ledamot i Högsta Domstolen tilläts behålla sin tjänst trots att han köpt sex 
och dömts för det. Att jaga sexköpare är enligt ett polisbefäl som Aktuellt intervjuar inte 
något ”man gör karriär på inom polisen”. 
 
Sällan ställs frågan om människors lika värde på sin spets så som när man diskuterar sexköp. 
Det är inte okej att köpa en annans människas kropp. Det bör inte vara något som bara ger 
böter. Det är dags att se över straffsatsen för sexköp. Skärp straffet till ett års fängelse eller 
mer. Det skulle också föra med sig andra prioriteringar hos polis och åklagare. 
 
Med anledning av ovanstående föreslås Uppsala läns distriktsårskongress besluta: 
 
Att uppmana våra representanter i partistyrelse och riksdag att verka för att straffet för köp av 
sexuella tjänster skärps till ett års fängelse eller mer.  
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