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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i brottsbalken 

Utfärdad den 22 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 och 4 b §§ och 6 kap. 1, 2, 

4, 6–10, 11 och 14 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse. 

4 kap. 

3 §2    Den som begår en brottslig gärning som utgör 

1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel eller synnerligen grov miss-

handel enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 §, 

2. människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grovt olaga tvång,

olaga hot, grovt olaga hot, hemfridsbrott, grovt hemfridsbrott eller 

ofredande enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 7 §, 

3. våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt sexuellt övergrepp,

våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, 

sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt 

ofredande mot barn, sexuellt ofredande, grovt sexuellt ofredande mot barn 

eller grovt sexuellt ofredande enligt 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6 eller 10 §, 

4. skadegörelse eller grov skadegörelse enligt 12 kap. 1 eller 3 §, eller

5. straffbart försök till brott enligt någon av 1–4

döms, om gärningen har bevittnats av ett barn som är närstående eller

tidigare närstående till både gärningsmannen och den som gärningen begås 

mot, för barnfridsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa, döms 

till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om brottet är grovt, döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio 

månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas om den gärning som har bevittnats har varit av mycket 

allvarlig art eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet. 

4 b §3    Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 

1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är

ringa, 

2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,

3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,

4. hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § första stycket eller olaga intrång enligt

4 kap. 6 § andra stycket, 

5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,

6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,

7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,

1 Prop. 2021/22:231, bet. 2021/22:JuU41, rskr. 2021/22:433. 
2 Senaste lydelse 2022:661. 
3 Senaste lydelse 2022:661. 
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SFS 2022:1043 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,

9. uppmaning till självmord eller oaktsam uppmaning till självmord enligt

4 kap. 7 a §, 

10. förtal eller grovt förtal enligt 5 kap. 1 eller 2 §,

11. sexuellt ofredande mot barn enligt 6 kap. 10 § första stycket eller

sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket, 

12. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,

13. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller

14. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller

överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontakt-

förbud 

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränk-

ning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år. 

6 kap. 

1 §4    Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett 

vaginalt, analt eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt 

till fängelse i lägst tre och högst sex år. Detsamma gäller den som förmår en 

person som inte deltar frivilligt att företa eller tåla en sådan handling. Vid 

bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt 

beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller 

på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om 

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig

gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att 

lämna ett menligt meddelande om någon annan, 

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av med-

vetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjuk-

dom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständig-

heterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller 

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt miss-

bruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. 

Om brottet är mindre grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och 

högst fyra år. 

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grov våldtäkt 

till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är 

grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot 

som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret 

eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med 

hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. 

2 §5    Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan 

sexuell handling än som avses i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till fängelse 

i lägst sex månader och högst två år. Detsamma gäller den som förmår en 

person som inte deltar frivilligt att företa eller tåla en sådan handling. Vid 

bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte tillämpas 1 § första 

stycket tredje och fjärde meningarna. 

Om brottet är mindre grovt, döms till fängelse i högst ett år. 

4 Senaste lydelse 2018:618. 
5 Senaste lydelse 2018:618. 
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SFS 2022:1043 Om brottet är grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp till fängelse i lägst 

ett och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt 

beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt 

allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt 

deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillväga-

gångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet. 

4 §6    Den som, med ett barn under femton år, genomför ett vaginalt, analt 

eller oralt samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn 

till fängelse i lägst tre och högst sex år. Detsamma gäller den som på ett 

otillbörligt sätt förmår barnet att företa eller tåla en sådan handling. 

Första stycket gäller även den som begår en gärning som avses där mot 

ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till 

gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande 

till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska 

svara på grund av en myndighets beslut. 

Om ett brott som avses i första eller andra stycket är grovt, döms för grov 

våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen 

av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har 

använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på 

barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen 

med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. 

6 §7    Den som, med ett barn under femton år eller med ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant för-

hållande till som avses i 4 § andra stycket, genomför en annan sexuell hand-

ling än som avses i 4 och 5 §§, döms för sexuellt övergrepp mot barn till 

fängelse i lägst sex månader och högst två år. Detsamma gäller den som på 

ett otillbörligt sätt förmår barnet att företa eller tåla en sådan handling. 

Om brottet är mindre grovt, döms till fängelse i högst ett år. 

Om brottet är grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till 

fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen 

av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen är när-

stående till barnet eller i övrigt utnyttjat sin ställning eller missbrukat ett 

särskilt förtroende eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat 

sätt deltagit i övergreppet eller om brottet med hänsyn till tillvägagångssättet 

eller barnets låga ålder eller annars inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av 

barnet. 

7 §8    Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har vaginalt 

samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling 

till fängelse i högst två år. 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har vaginalt 

samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst 

ett år. 

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen 

genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. 

6 Senaste lydelse 2018:618. 
7 Senaste lydelse 2018:618. 
8 Senaste lydelse 2005:90. 
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SFS 2022:1043 8 §9    Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller 

medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell 

posering till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som försätter 

barnet i eller utnyttjar att barnet av någon annan försätts i en situation som 

innebär sexuell posering. 

Första stycket gäller även den som begår en gärning som avses där mot 

ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada 

barnets hälsa eller utveckling. 

Om brottet är grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell 

posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen 

av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verk-

samhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller 

inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. 

9 §10    Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett 

barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell 

handling, döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till 

fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. 

Om brottet är mindre grovt, döms till fängelse i högst ett år. 

Vad som sägs i första och andra styckena gäller även om ersättningen har 

utlovats eller getts av någon annan. 

10 §11    Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt 

berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i 

någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande mot barn 

till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en gärning enligt 

andra stycket mot ett barn under femton år. 

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, blottar sig för 

någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom 

ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka 

personens sexuella integritet döms för sexuellt ofredande till böter eller 

fängelse i högst två år. 

Om ett brott som avses i första stycket är grovt, döms för grovt sexuellt 

ofredande mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst tre år. Om ett 

brott som avses i andra stycket är grovt, döms för grovt sexuellt ofredande 

till samma straff. 

Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om fler 

än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder eller någon annan 

omständighet visat särskild hänsynslöshet. 

11 §12    Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig 

en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst 

till fängelse i högst ett år. 

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats 

eller getts av någon annan.  

9 Senaste lydelse 2005:90. 
10 Senaste lydelse 2019:806. 
11 Senaste lydelse 2005:90. 
12 Senaste lydelse 2011:517. 
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SFS 2022:1043 14 §13    Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § andra stycket mot 

ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket 

första meningen, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen 

inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa 

skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och 

barnet samt omständigheterna i övrigt. 

Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 10 a § om den har 

syftat till en sådan gärning som anges i första stycket och som, om den hade 

fullbordats, enligt vad som anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit 

något övergrepp mot barnet. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mikaela Bexar 

(Justitiedepartementet) 

13 Senaste lydelse 2009:343. 
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