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6 kap brottsbalken

Penal Code – Chapter 6

med ändringar t.o.m. SFS 2013:365

with amendments up to SFS 2013:365

1 § Den som genom misshandel eller annars med
våld eller genom hot om brottslig gärning tving
ar en person till samlag eller till att företa eller
tåla en annan sexuell handling som med hänsyn
till kränkningens allvar är jämförlig med sam
lag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och
högst sex år.
II
Detsamma gäller den som med en person ge
nomför ett samlag eller en sexuell handling som
enligt första stycket är jämförlig med samlag
genom att otillbörligt utnyttja att personen på
grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla,
berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom,
kroppsskada eller psykisk störning eller annars
med hänsyn till omständigheterna befinner sig
till en särskilt utsatt situation.
III
Är ett brott som avses i första eller andra
stycket med hänsyn till omständigheterna vid
brottet att anse som mindre grovt, döms för våld
täkt till fängelse i högst fyra år.
IV
Är brott som avses i första eller andra styck
et att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedö
mande av om brottet är grovt ska det särskilt be
aktas, om våldet eller hotet varit av särskilt all
varlig art eller om fler än en förgripit sig på offret
eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångs
sättet eller annars visat särskild hänsynslöshet
eller råhet. SFS 2013:365

Sec. 1 A shall be sentenced for rape to imprison
ment for a minimum of two and a maximum of
six years if A-through the use of force or threat
of an illegal act-compels B to undertake sexu
al intercourse or to perform or tolerate another
sexual act comparable to sexual intercourse giv
en the severity of the violation.
II
The same shall apply if A obtains
——sexual intercourse with B or
——another sexual act comparable to sexual inter
course according to paragraph 1
if A has taken undue advantage of B’s uncon
sciousness, state of sleep, serious fear, drunke
ness or other influences of drugs, illness, bodily
injuries or mental disorder, or the fact that B is
otherwise in a particularly vulnerable position
taking all circumstances into consideration.
III
A shall be sentenced for rape to imprison
ment for a maximum of two years if the crime
as described in para. 1 or 2 is deemed less grave
having regard to the circumstances surrounding
the crime.
IV
A shall be sentenced for gross rape to im
prisonment for a minimum of four and a max
imum of ten years if the crime as described in
para. 1 or 2 is deemed to be gross. When deter
mining whether the crime is gross special con
sideration shall be given to the questions
——whether the force or threat used has been of a
particularly serious nature,
——whether more than one person have partici
pated in the attack upon the victim, and
——whether A has shown particular ruthlessness
or brutality in light of A’s course of action or
otherwise. SFS 2013:365

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § för
sta stycket, genom olaga tvång förmår en person
att företa eller tåla en sexuell handling, döms för
sexuellt tvång till fängelse i högst två år.
II
Detsamma gäller en som genomför en annan
sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket
med en person under de förutsättningar i övrigt
som anges där.

Sec. 2 In cases other than those described in sec
tion 1, A shall be sentenced for sexual coercion if
A causes B to perform or to tolerate a sexual act
through the use of unlawful coercion.
II
The same shall apply if A undertakes with B a
sexual act not amounting to a sexual act falling
under section 1 para. 2, on the same conditions
as those applicable under that paragraph.
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Är brott som avses i första eller andra stycket
att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång
till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Vid bedömande av om brottet är grovt skall sär
skilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret
eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om
gärningsmannen annars visat säd hänsynslöshet
eller råhet. SFS 2005:90

A shall be sentenced for gross sexual coercion
to imprisonment for a minimum of six months
and a maximum of six years if the crime as de
scribed in para. 1 or 2 is deemed to be gross.
When determining whether the crime is gross
special consideration shall be given to the ques
tions whether more than one person have vio
lated or in other ways participated in the attack
upon the victim or whether A has shown par
ticular ruthlessness or brutality in light of A’s
course of action or otherwise. SFS 2005:90

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla
en sexuell handling genom att allvarligt missbru
ka att personen befinner sig i beroendeställning
till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i
högst två år.
II
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning i lägst sex
månader och högst fyra år. Vid bedömande av
om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler
än en förgripit sig på offret eller på annat sätt
deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen
annars visat säd hänsynslöshet. SFS 2005:90

Sec. 3 A shall be sentenced for sexual exploitation
of a person in a dependent position to imprison
ment for a maximum of two years if A causes B
to perform or to tolerate a sexual act by seriously
abusing the fact that B is in a dependent position
in relation to A.
II
A shall be sentenced for gross sexual exploitation of a person in a dependent position to im
prisonment for a minimum of six months and a
maximum of four years if the crime is deemed to
be gross. When determining whether the crime
is gross special consideration shall be given to
the questions whether more than one person
have violated or in other ways participated in the
attack upon the victim or whether A has shown
particular ruthlessness or brutality in light of A’s
course of action or otherwise. SFS 2005:90

4 § Den som har samlag med ett barn under fem
ton år eller som med ett sådant barn genomför
en annan sexuell handling som med hänsyn till
kränkningens allvar är jämförlig med samlag,
döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst
två och högst sex år.
II
Detsamma gäller den som begår en gärning
som avses i första stycket 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 gärnings
mannen, eller för vars vård eller tillsyn gärnings
mannen ska svara på grund av en myndighets
beslut.

Sec. 4 A shall be sentenced for rape of a child to
imprisonment for a minimum of two and a max
imum of six years if A
——obtains sexual intercourse with a child under
fifteen years of age (B) or
——undertakes another sexual act with B that is
comparable to sexual intercourse in view of
the seriousness of the violation.
II
The same shall apply if A commits an act de
scribed in para. 1 with a child who has attained
fifteen but not eighteen years of age and who is
——an offspring of A, or
——under the fosterage of A or is in a similar
relation to A, or
——under the care or supervision of A in accor
dance with the decision of a public authority.

III

III
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Är brott som avses i första eller andra stycket
att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot
barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år.
Vid bedömande 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 hänsynslös
het eller råhet. SFS 2013:365

A shall be sentenced for gross rape of a child
to imprisonment for a minimum of four and
a maximum of ten years. When determining
whether the crime is gross special consideration
shall be given to the questions
——whether A has used force or threat of a crim
inal act, or
——whether more than one person have violated
the child or participated in the attack, or
——whether A has shown particular ruthlessness
or brutality in light of A’s course of action, the
low age of B or for other reasons. SFS 2013:365

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra
stycket med hänsyn till omständigheterna vid
brottet att anse som mindre allvarligt, döms för
sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst
fyra år. SFS 2005:90

Sec. 5 A shall be sentenced for sexual exploitation of a child to imprisonment for a maximum
of four years if the crime described in section
4 para. 1 or 2 is deemed to be less grave having
regard to the circumstances surrounding the
crime. SFS 2005:90

6 § Den som genomför en annan sexuell hand
ling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under
femton år, eller med ett barn som fyllt femton
men inte arton år och som gärningsmannen står
i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra
stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till
fängelse i högst två år.
II
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst ett och högst
sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om gärningsmannen är
närstående 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. SFS 2013:365

Sec. 6 A shall be sentenced for sexual abuse of
a child to imprisonment for a maximum of two
years if A undertakes a sexual act not amounting
to a sexual act under sections 4 and 5 with a child
(B) who
——is under fifteen years of age, or
——has attained fifteen but not eighteen years of
age and B and A stands in a relationship de
scribed in section 4 para. 2.
II
A shall be sentenced for gross sexual abuse of
a child to imprisonment for a minimum of one
year and a maximum of six years. When deter
mining whether the crime is gross special con
sideration shall be given to the questions
——whether A is closely related to the child, or
——whether A has otherwise exploited his or her
position, or
——whether A has abused a special position of
trust, or
——whether more than one person have violated
the child or participated in the attack, or
——whether the exploitation of the child is to be
considered ruthless due to the low age of the
child or for other reasons. SFS 2013:365

7 § Den som, i annat fall än som avses förut i
detta kapitel, har samlag med eget barn eller dess
avkomling, döms för samlag med avkomling till
fängelse i högst två år.

Sec. 7 A shall be sentenced for sexual intercourse
with a descendent to imprisonment for a max
imum of two years if A performs sexual inter
course with his or her own child or with the off
spring of a child of A if the act is not punishable
according to a provision in the preceding sec
tions of this chapter.

III

III
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Den som, i annat fall än som avses förut i detta
kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för
samlag med syskon till fängelse i högst ett år.
III
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den
som förmåtts till gärningen genom olaga tvång
eller på annat otillbörligt sätt. SFS 2005:90

A shall be sentenced for sexual intercourse
with a sibling for imprisonment for a maximum
of one year if A performs sexual intercourse with
a sibling of the whole blood, if the act is not pun
ishable according to a provision in the preceding
sections of this chapter.
III
The provision in his section is not applicable
to a person who has been induced to perform the
act through unlawful coercion or other improp
er means. SFS 2005:90

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn
under femton år utför eller medverkar i sexuell
i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn
för sexuell posering till böter eller fängelse i högst
två år.
II
Detsamma gäller den som begår en sådan gär
ning mot ett barn som fyllt femton men inte ar
ton år, om poseringen är ägnad att skada barnets
hälsa eller utveckling.
III
Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande
av barn för sexuell posering till fängelse i lägst
sex månader och högst sex år. Vid bedömande
av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om
brottet avsett en verksamhet som bedrivits i stör
re omfattning, medfört betydande vinning eller
inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Sec. 8 A shall be sentenced for exploitation of a
child for sexual posing to fines or imprisonment
for a maximum of two years if A promotes, or
takes advantage of the fact, that a child under fif
teen years of age performs or takes part in sexual
posing.
II
The same is applicable to A in relation to a
child who has attained fifteen but not eighteen
years of age if the posing is likely to jeopardize
the health or development of the child.
III
A shall be sentenced for gross exploitation of
a child for sexual posing to imprisonment for a
minimum of six months and a maximum of six
years if the crime is deemed to be grave. When
determining whether the crime is gross special
consideration shall be given to the questions
whether the crime
——is part of an activity that has been carried out
on a large scale,
——has resulted in significant profits, or
——entailed a ruthless exploitation of the child.

II

II

SFS 2005:90

SFS 2005:90

9 § 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 köp av sexuell handling av
barn till böter eller fängelse i högst två år.
II
Vad som sägs i första stycket gäller även om
ersättningen har utlovats eller getts av någon an
nan. SFS 2005:90

Sec. 9 A shall be sentenced for purchase of a
sexual act by a child to fines or imprisonment
for a maximum of two years if A casuses a child
under eighteen years of age to perform or tolerate
a sexual act in exchange for payment, if the act is
not punishable according to a provision in the
preceding sections of this chapter.
II
The provision in para. 1 is applicable when the
payment has been promised or made by a third
party. SFS 2005:90
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10 § Den som, i annat fall än som avses förut i
detta kapitel, sexuellt berör ett barn under fem
ton år eller förmår barnet att företa eller medver
ka i någon handling med sexuell innebörd, döms
för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i
högst två år.
II
Detsamma gäller den som blottar sig för nå
gon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obe
hag eller annars genom ord eller handlande ofre
dar en person på ett sätt som är ägnat att kränka
personens sexuella integritet. SFS 2005:90

Sec. 10 A shall be sentenced for sexual molestation to fines or imprisonment for a maximum of
two years if A
——touches a child under fifteen years of age (B)
sexually, or
——causes B to perform or take part in an act with
sexual connotation
if the act is not punishable according to a provi
sion in the preceding provisions of this chapter.
II
A shall be sentenced for sexual harassment to
fines or imprisonment for a maximum of two
years if A
——exposes him- or herself to another in a way
likely to cause annoyance, or
——otherwise harasses another (B) through words
or deeds in a way likely to violate B’s sexual in
tegrity. SFS 2005:90

10 a § Den som, i syfte att mot ett barn under
femton år begå en gärning för vilken straff före
skrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överens
stämmelse med barnet om ett sammanträffande
samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad
att främja att ett sådant sammanträffande kom
mer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år. SFS

Sec. 10 a A shall be sentenced for contact with a
child for sexual purpose to fines or imprisonment
for a maximum of one year if A
——for the purpose of perpetrating an act puni
shable according to section 4, 5, 6, 8 or 10
against a child under fifteen years of age (B),
——makes an agreement with B for a meeting, and
thereafter
——takes measures that are likely to facilitate the
realization of such a meeting. SFS 2009:343

2009:343

11 § Den som, i annat fall än som avses förut i
detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell för
bindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell
tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.
II
Vad som sägs i första stycket gäller även om
ersättningen har utlovats eller getts av någon an
nan. SFS 2011:517

Sec. 11 A shall be sentenced for purchase of
sexual services to fines or imprisonment for a
maximum of one year if A obtains casual sexual
liaison for payment if the act is not punishable
according to a provision in the preceding sec
tions of this chapter.
II
The provision in para. 1 is applicable even
when the payment is promised or given by a
third party. SFS 2011:517

12 § Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt
ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning, döms för
koppleri till fängelse i högst fyra år.

Sec. 12 A shall be sentenced for procurement of
sexual service to imprisonment for a maximum
of four years if A
——facilitates or
——improperly derives pecuniary gains from
the fact that another person undertakes casual
sexual liaisons in exchange for payment.
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Om en person som med nyttjanderätt har
upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt
eller väsentlig del används för tillfälliga sexuella
förbindelser mot ersättning och inte gör vad som
skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att
upphöra, skall han eller hon, om verksamheten
fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha
främjat verksamheten och dömas till ansvar en
ligt första stycket.
III
Är brott som avses i första eller andra stycket
att anse som grovt, döms för grovt koppleri till
fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedö
mande av om brottet är grovt skall särskilt be
aktas om brottet avsett en verksamhet som be
drivits i större omfattning, medfört betydande
vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjan
de av annan. SFS 2005:90

A landlord is deemed to have facilitated the
procurement activities and shall be held respon
sible under para. 1 if such activities are ongoing
or have resumed in the case where the landlord
has let out premises pursuant to a lease and
——is aware of the fact that the premises are being
used wholly or essentially for casual sexual li
aisons against payment, and
——the landlord does not take reasonable meas
ures to terminate the lease.
III
A shall be sentenced for gross procurement of
sexual services to imprisonment for a minimum
of two and a maximum of eight years. When
determining whether the crime is gross special
consideration shall be given to the questions
whether the crime
——is part of an activity that has been carried out
on a large scale,
——has resulted in significant profits, or
——entailed a ruthless exploitation of others. SFS

II

II

2005:90

Sec. 13 For this chapter criminal responsibility
shall arise for a crime against a person under a
specific age even if the perpetrator does not real
ize, but has reasonable cause to assume, that the
other person has not attained the specified age.

13 § Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet
för en gärning som begås mot någon under en
viss ålder skall dömas även den som inte insåg
men hade skälig anledning att anta att den andra
personen inte uppnått den åldern. SFS 2005:90

SFS 2005:90

14 § Den som har begått en gärning enligt 5 §
eller 6 § första stycket mot ett barn under fem
ton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 §
första stycket, 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 om
ständigheterna i övrigt.
II
Detsamma gäller den som har begått en gär
ning 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. SFS 2009:343

Sec. 14 A person who has committed an act con
stituting a crime pursuant to
——section 5 or section 6 para. 1 against a child
under fifteen years of age, or
——section 8 para. 1, or
——section 10 para. 1
shall not be held criminally responsible if it is
clear that the act does not constitute abuse of the
child in light of the slight difference in age and
maturity between the perpetrator and the child
and other circumstances of the case.
II
The same applies with respect to a person who
has committed an act described in section 10 a
if this pertains to an act enumerated in para. 1
and which, if the latter act is consummated, will
clearly not constitute an abuse of the child in ac
cordance with the criteria given in para. 1. SFS
2009:343
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15 § För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sex
uellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnytt
jande av person i beroendeställning, grovt sex
uellt utnyttjande av person i beroendeställning,
våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sex
uellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot
barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, utnytt
jande av barn för sexuell posering, grovt utnytt
jande av barn för sexuell posering, köp av sexuell
handling av barn, köp av sexuell tjänst, koppleri
och grovt koppleri döms till ansvar enligt vad
som föreskrivs i 23 kap.
II
Detsamma gäller i fråga om förberedelse till
koppleri samt förberedelse och stämpling till och
underlåtenhet att avslöja våldtäkt, grov våldtäkt,
våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt
utnyttjande av barn för sexuell posering och
grovt koppleri. SFS 2011:511

Sec. 15 Attempt to commit
——rape,
——gross rape,
——sexual coercion,
——gross sexual coercion,
——sexual exploitation of a person in a dependent
position,
——gross sexual exploitation of a person in a dependent position,
——rape of a child,
——gross rape of a child,
——sexual exploitation of a child,
——sexual absue of a child,
——gross sexual abuse of a child,
——exploitation of a child for sexual posing,
——gross exploitation of a child for sexual posing,
——purchase of a sexual act by a child,
——purchase of sexual service,
——procurement of sexual services, and
——gross procurement of sexual services
are punishable in accordance with the provisions
in chapter 23.
II
The same is applicable to
——preparation of procurement of sexual services,
as well as
——preparation of, conspiracy to commit and fail
ure to reveal
•• rape,
•• gross rape,
•• rape of a child,
•• gross rape of a child,
•• gross exploitation of a child for sexual posing, and
•• gross procurement of sexual services. SFS
2011:511
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