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Versionshantering av  
Klassificering av brott 
 
Denna publikation revideras en gång per år, och den nya versionen 
numreras då till ett nytt heltal (t.ex. från 3.0 till 4.0). Vid eventuella 
ytterligare förändringar under resterande del av året versionsuppdat-
eras publikationen med tiondelar (t.ex. 4.0 till 4.1). 
 

Nytt i version 10.2 
Denna uppdatering från version 10.1 till version 10.2 innebär föl-
jande förändringar: 

Brottskoder som införs 
- 

Övriga förändringar 
- Lagrumsangivelse för ny terroristbrottslagstiftning 

Koppling av ny terroristbrottslagstiftning till befintliga brottskoder. 
De tidigare lagrummen kvarstår, och de nya lagrummen anges inom 
parentes.  
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Förord 
I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska 
kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. 
Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tullbrottsutre-
dare, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också an-
vändas av dem som vill analysera den officiella brottsstatistiken. 
 
Syftet med anvisningarna är att underlätta för brottskodningen och 
säkerställa en enhetlig och tillförlitlig tillämpning inom myndighet-
erna. Kvaliteten på kodningen är av central betydelse för att den offi-
ciella statistiken ska kunna leva upp till användarnas kvalitetskrav. 
 
I samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrotts-
myndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen gör Brå årligen och vid 
behov en översyn av brottskoderna. Nya brottskoder kan behöva in-
föras till följd av lagändringar, det vill säga när den juridiska inform-
ationen har förändrats, men inte enbart då. Nya brottskoder kan 
också införas efter att statistikanvändare har uttryckt angelägna be-
hov av nya eller förändrade brottskoder. Då rör det sig ofta om in-
formation om brottet, det vill säga omständigheter kring brottet som 
inte framgår av lagrummet. Klassificering av brott justeras kontinuer-
ligt för att öka tillgängligheten och förståelsen av anvisningarna. 
Detta görs efter kontakter med, på uppmaning av eller vid efterfrågan 
från polis eller andra uppgiftslämnare till brottsstatistiken. 
 
I Klassificering av brott presenteras brottskoderna med vidhängande 
text (juridisk information och brottsinformation) i tabeller. Brottsko-
derna är uppbyggda så att ett antal lagrum grupperas, sammanställs 
och presenteras i en tabell. Efter varje tabell finns definitioner samt 
exempel på hur ett brott inom gruppen kan se ut och hur det ska ko-
das. Dessa exempel speglar i de flesta fall verkliga situationer, men 
vissa kan av integritets- eller läsbarhetsskäl ha justerats något. 
 
Klassificering av brott publiceras på www.bra.se och på polisens 
intranät. 
 
Stockholm i juli 2022 
 
Björn Borschos 
Ställföreträdande generaldirektör  
 
Louise Ekström 
Chef vid enheten för rättsstatistik 
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Kodning av brott vid regi-
strering av anmälningar 
 

Inledning 
Att koda brott innebär att bestämma dels brottskod (sifferbeteckning 
enligt Klassificering av brott), dels brottsantal för de brottsliga gär-
ningar som vid anmälansupptagningen ska registreras i de brottsutre-
dande myndigheternas datasystem för registrering av anmälningar 
och brottsmisstankar. Riktlinjer för antalsräkning av brott finns i RIF 
(Rättsväsendets informationsförsörjning) dokumentet RIF0054.  
 
Det är mycket viktigt att kodningen görs noggrant, så att uppgifterna 
blir tillförlitliga och håller hög kvalitet. Inte bara för att kodningen 
ligger till grund för Sveriges officiella statistik, utan också för polisens 
operativa verksamhet, resultatredovisning och resursfördelning. Nog-
grannheten i kodningen påverkas av den information som finns om 
ett brott, t.ex. när anmälan skrivs eller brottsmisstanken utreds. 
 
Brå har i samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen fastställt de 
brottskoder som ska gälla vid registrering av brott och brottsmisstan-
kar från och med 1 januari 2020. 
 

Regler för kodning av brott 
Varje gärning kodas med en brottskod. I de fall flera brott av olika 
typer har förövats, får två eller fler brottskoder anges. Undantagna 
från denna huvudregel är vissa stölder samt rattfylleri och grovt ratt-
fylleri under påverkan av narkotika. 
 
Om det är tveksamt vilken av två eller fler brottskoder som bör an-
vändas, ska den kod som kommer först i tabellen alltid väljas. I de fall 
koderna står i tabeller med flera kolumner ska – vid konkurrens – de 
koder som står i en vänsterkolumn väljas framför de koder som står i 
en högerkolumn. Vid konkurrens inom kolumnerna är det den kod 
som står överst som ska väljas. 
 
Exempel 1: Fickstöld i varuhus 

• Koderna annan fickstöld, 9817 eller 9818 (som kommer före 
stöld utan inbrott från butik, 0853) ska användas. 

 
Exempel 2: Stöld i läkarmottagning som är belägen i en skola enligt 
följande: 

• Inbrott i skolan och inbrottsstöld i läkarmottagningen på 
skolan. Koden inbrottsstöld från läkarpraktik, 0813 (som 
kommer före inbrottsstöld i skola, 0811) ska användas. 

• Inbrott i skola och stöld utan inbrott från läkarmottagningen. 
Koden inbrottsstöld i skola, 0811 (som kommer före stöld 
utan inbrott från läkarpraktik, 0848) ska användas. 

 

Brottsformer 
Vid kodning skiljer man i princip inte mellan olika brottsformer som: 
 



 

11 
 

• fullbordat brott 
• försök till brott 
• förberedelse till brott 
• stämpling till brott. 

 
Endast vid mord/dråp, våldtäkt/grov våldtäkt, terroristbrott, inbrott i 
bostad (lägenhet/villa), biltillgrepp och allmänfarlig ödeläggelse ge-
nom sprängning används olika koder för fullbordat brott och försök 
till brott (inklusive förberedelse och stämpling till brott). Observera 
att lagrumsangivelserna i anslutning till respektive brottskod enbart 
hänvisar till de fullbordade brotten. 
 

Medverkansformer 
Vid kodning skiljer man inte mellan olika medverkansformer. Det fö-
rekommer att anstiftan till brott felaktigt registreras som ett separat 
brott vid sidan av det fullbordade brottet. Därför är det viktigt att 
poängtera att det endast är själva brottet, eventuellt med någon av 
brottsformerna försök, förberedelse, stämpling till brott och fullbor-
dat brott, som ska registreras. Man ska alltså inte registrera brottet 
som flera separata brott utifrån de olika former av medverkan det kan 
röra sig om, såsom  
 

• gärningsperson 
• medhjälp 
• anstiftan 
• underlåtenhet att avslöja brott 
• underlåtenhet att hindra brott 
• underlåtenhet att förhindra brott. 

 

Brottsinformation  
För många brott säger brottskoden även något om omständigheterna 
vid brottet. Exempel på sådan brottsinformation är  

• den utsattas kön 
• den utsattas ålder 
• den utsattas eventuella funktionsnedsatthet – såsom hög ål-

der eller fysiskt eller psykiskt funktionshinder – om gärnings-
personen utnyttjat detta, vid rån, bedrägeri eller stöld utan 
inbrott. 

• brottsplatsen (gator, torg, fordon, lokaltrafik, gallerior, 
sportanläggningar, bostäder, arbetsplatser m.m.) 
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Brott mot 3–22 kap. brotts-
balken 
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Brott mot liv och hälsa, 
3 kap. brottsbalken   
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Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbal-
ken  
 
(3 kap. 1–3, 5, 6 § BrB) 
 
Mord, dråp, barnadråp, misshandel med dödlig utgång,  
3 kap. 1, 2, 3, 5, 6 § BrB 

 Utan användning av 
skjutvapen 

Med användning 
av skjutvapen 

Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång, 
3 kap. 1, 2, 5, 6 § BrB 

Mot kvinna/flicka 0310 0312 
Mot man/pojke 0311 0313 

Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, 
3 kap. 1, 2 § BrB 

Mot flicka under 18 år 9389 9391 
Mot pojke under 18 år 9390 9392 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom 
parrelation 9393 9397 
Är eller har varit närstående genom 
släktskap/familj 9394 9398 
Är eller har varit bekanta genom annan 
slags relation 9395 9399 
Obekanta 9396 0325 

Mot man18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom 
parrelation 

0326 0330 

Är eller har varit närstående genom 
släktskap/familj 

0327 0335 

Är eller har varit bekanta genom annan 
slags relation 

0328 0336 

Obekanta 0329 0337 
Barnadråp, 3 kap. 3 § BrB 0309 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
 
Kommentarer 
Stämpling till mord 
Observera att stämpling till mord har samma koder som försök och 
förberedelse till mord. 
 
Definitioner 
Skjutvapen 
Alla skjutvapen som enligt vapenlagen (1996:67) är tillståndspliktiga.  
 
Relation mellan gärningsperson och brottsoffer  
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation som innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner. 
 
Exempel 
 

1. Under det senaste året har en man misshandlat sin fru vid 
upprepade tillfällen, både med händerna och med tillhyggen. 
Vidare har han berättat för sin svåger att han ska betala 
100 000 kronor till några personer för att de ska skjuta hans 
fru. 

Kodas som: Grov kvinnofridskränkning (0412) samt försök, 
förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med använd-
ning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation (9397). 

 
2. En man slår sin f.d. hustru till marken med ett knytnävsslag. 

Han dunkar hennes huvud upprepade gånger mot marken 
och drar bort stora hårtussar från hennes huvud. Han tar 
strupgrepp med korslagda tummar över hennes struphuvud 
så att hon inte kan få någon luft. Hon försöker ta sig loss 
genom att sparka, riva och slå honom, men utan resultat. En 
tredje person får slita mannen från hans f.d. hustru. 

Kodas som: Försök, förberedelse och stämpling till mord eller 
dråp, utan användning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller 
äldre, är eller har varit närstående genom parrelation (9393).  

Det går även att koda med brottsbenämningen dråpförsök al-
ternativt grov misshandel. Villkoret är att de båda alternati-
ven skrivs på samma rad och att endast en kod anges. 

 
3. En man misstänks för mord, eftersom han knuffat en bekant 

som satt på ett fönsterbräde på femte våningen, med benen 
utanför fönstret. Han föll ut från fönstret och avled av ska-
dorna som uppstod när han träffade marken. 

Kodas som: Fullbordat mord, dråp eller misshandel med död-
lig utgång, utan användning av skjutvapen, mot man (0311). 
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Misshandel 
(3 kap. 5, 6 § BrB) 
 
 Relation mellan  

gärningsperson och 
brottsoffer 

Misshandel, annan 
än grov,  
3 kap. 5 § BrB 

Grov misshandel, 
synnerligen grov 
misshandel 
3 kap. 6 § BrB 

Utomhus Inomhus Utomhus Inomhus 
Mot flicka  
0---6 år 

Obekanta 9301 9305 9325 9329 
Bekanta 9302 9306 9326 9330 

 
Mot pojke  
0---6 år 

Obekanta 9303 9307 9327 9331 
Bekanta 9304 9308 9328 9332 

 
Mot flicka  
7---14 år 

Obekanta 9309 9313 9333 9337 
Bekanta 9310 9314 9334 9338 

 
Mot pojke  
7---14 år 

Obekanta 9311 9315 9335 9339 
Bekanta 9312 9316 9336 9340 

 
Mot flicka 
15---17 år 

Obekanta 9317 9321 9341 9345 
Bekanta 9318 9322 9342 9346 

 
Mot pojke 
15---17 år 

Obekanta 9319 9323 9343 9347 
Bekanta 9320 9324 9344 9348 

 
Mot kvinna 
18 år eller 
äldre 

Är eller har varit närstå-
ende genom parrelation 9357 9365 9359 9367 
Är eller har varit närstå-
ende genom släkt-
skap/familj 9373 9381 9375 9383 
Är eller har varit be-
kanta genom annan 
slags relation 9374 9382 9376 9384 
Obekanta 0355 0365 0375 0385 

 
Mot man 
18 år eller 
äldre 

Är eller har varit närstå-
ende genom parrelation 9361 9369 9363 9371 
Är eller har varit närstå-
ende genom släkt-
skap/familj 9377 9385 9379 9387 
Är eller har varit be-
kanta genom annan 
slags relation 9378 9386 9380 9388 
Obekanta 0357 0367 0377 0387 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
Utomhus/inomhus  
Syftet med uppdelningen utomhus/inomhus är att kunna skilja ut 
brottsplatser som kan påverkas genom polisens övervakning eller där 
polisen har insyn under patrullering.  
 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Utomhus 
Platser där ordning och brottslighet kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen har insyn under patrullering, till exem-
pel: 

• gator, torg, parker, grönområden och liknande  
• fortskaffningsmedel – bil, buss, tåg, spårvagn, tunnelbana 
• områden och lokaler i anslutning till järnväg, tunnelbana och 

trafikterminal till vilka allmänheten har tillträde  
• affärs- och servicecentrum under tak (innetorg), gångtunnlar 

och passager 
• trottoarserveringar. 

 

Inomhus  
Platser där ordning och brottslighet inte kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen inte har insyn under patrullering, exem-
pelvis i olika slags lokaler, såsom 

• bostäder 
• arbetsplatser 
• butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från 

gatan) 
• danslokaler. 

 
Relation mellan gärningsperson och brottsoffer  
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Exempel 
 

1. En lördagskväll möter en 25-årig kvinna sin tidigare pojkvän 
på ett värdshus. Han går fram och kränker henne flera 
gånger, och till slut blir kvinnan så less att hon lämnar restau-
rangen. Hon tänker gå hem. Den f.d. pojkvännen springer då 
efter och slår till henne. Han har tidigare ofredat henne ge-
nom att ringa många telefonsamtal och kallat henne hora, 
tjock, ful etc. Detta har hon inte anmält till polisen tidigare. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, utomhus, mot kvinna 
18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelat-
ion (9357) samt ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom parrelation (0408). 
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2. En kvinna har vid flertalet tillfällen blivit misshandlad av en 

granne i ett gemensamhetsutrymme i huset där de bor. 

Kodas som: Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, 
är eller har varit bekanta genom annan slags relation, inom-
hus (9382). 

 
3. På perrongen på en pendeltågsstation utdelar tre okända gär-

ningspersoner flertalet slag och sparkar mot kroppen på två 
killar i 17-årsåldern så att smärta och blodvite uppstår. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, utomhus, mot pojke 
15–17 år, obekanta (9319). 

 
4. En kvinna besöker sin mamma men endast mammans sambo 

är hemma. Kvinnan och mammans sambo börjar gräla vilket 
leder till att mammans sambo utdelar ett par slag mot kvin-
nan innan hon lämnar huset. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, inomhus, mot kvinna 
18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom släkt-
skap/familj (9381). 

 
5. En kvinna är på en fest och blir vid detta tillfälle helt oprovo-

cerat attackerad och misshandlad av en annan kvinnlig fest-
deltagare, som hon inte känner. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, inomhus, mot kvinna 
18 år eller äldre, obekanta (0365). 

 
6. En trettonårig pojke berättar att han och hans skolkamrater 

besökte en annan skola för en gymnastiklektion. När de be-
fann sig i omklädningsrummet kom en okänd kille in, frågade 
vilken skola de gick i och började slå med knytnävarna på 
fyra av de besökande skolbarnen. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, inomhus, mot pojke 
7–14 år, obekanta (9315). 

 
7. Tre elvaåriga pojkar berättar för en polispatrull att de blivit 

beskjutna med en soft-airgun av en pojke som de känner. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, utomhus, mot pojke 
7–14 år, bekanta (9312). 

 
8. En trettonårig pojke råkar skada en sjuårig pojke vid en tack-

ling när de spelar fotboll. Den sjuårige pojken gråter och går 
hem. Då kommer sjuåringens mamma och misshandlar tret-
tonåringen, som hon känner. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, utomhus, mot pojke 
7–14 år, bekanta (9312). 

 
9. En dag grälar en 16-årig pojkes mamma och hennes pojkvän. 

När pojken ber dem dämpa sig rusar mammans pojkvän på 
honom och ger honom flera örfilar. 

Kodas som: Annan misshandel än grov, inomhus mot pojke 
15–17 år, bekanta (9324). 
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Vållande till annans död m.m.  
(3 kap. 7–10 § BrB) 
 
 Vållande till  

annans död,  
3 kap. 7, 10 § BrB 

Vållande till kropps-
skada  
eller sjukdom, 
3 kap. 8, 10 § BrB 

Framkallande 
av fara för an-
nan, 
3 kap. 9, 10 § 
BrB 

I samband med trafi-
kolycka eller i trafi-
ken 

 
 
0315 

 
 
0399 

 
 
0396 

I samband med 
arbetsolycka eller för 
arbetstagare 

 
 
0391 

 
 
0393 

 
 
0395 

Övriga fall 0392 0394 0396 
 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
Brottskoderna 0391, 0393 och 0395 används inte enbart vid brott 
enligt 10 §, utan vid samtliga situationer i samband med arbetso-
lyckor och olyckor som rör en person i sin roll som arbetstagare.  
 

Vållande till annans död 
Misshandel som lett till döden kodas endast med aktuell kod avseende 
misshandel med dödlig utgång (0310–0313) och ska inte dubbelkodas 
som vållande till annans död. 
 

Arbetsmiljöbrott 
I de fall vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjuk-
dom samt framkallande av fara för annan definieras som arbetsmiljö-
brott enligt 3 kap. 10 § BrB ska de endast kodas med 0391, 0393 samt 
0395. 
 

I samband med trafikolycka 
Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka 
ska kodas 0399. 
 
Exempel 
 

1. En man arbetar uppe på ett tak på en höjd av cirka 25 meter 
utan skyddsräcken, faller ned och avlider. Då mannen inte 
verkar ha varit fastspänd finns det anledning att anta att brott 
mot arbetsmiljölagen har begåtts samt vållande till annans 
död. 

Kodas som: Vållande till annans död i samband med arbetso-
lycka (0391). 

  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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2. En brandman arbetar vid en trafikolycka och blir påkörd av 
en förbipasserande bilist. Brandmannen avlider av sina ska-
dor.  
 

Kodas som: Vållande till annans död i samband med arbetso-
lycka eller för arbetstagare (0391). 
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Brott mot frihet och frid, 
4 kap. brottsbalken   
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Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbal-
ken 
 

Människorov, människohandel, människoexploatering  
(4 kap. 1, 1 a, 1 b § BrB) 
  
Människorov, människohandel, människoexploatering, 4 kap. 1, 1 a, 1 b § BrB 
Människorov, 1 § 9405 
Människohandel, 1 a § 

För sexuella ändamål  
    med barn under 18 år 0418 
    med person 18 år eller äldre 0419 
För tvångsarbete  
    med barn under 18 år 0470 
    med person 18 år eller äldre 0471 
För tiggeri 
    med barn under 18 år 0472 
    med person 18 år eller äldre 0473 
För organhandel  
    med barn under 18 år 0474 
    med person 18 år eller äldre 0475 
För krigstjänst  
    med barn under 18 år 0476 
    med person 18 år eller äldre 0477 
För övriga ändamål  
    med barn under 18 år 0478 
    med person 18 år eller äldre 0479 

Människoexploatering. 1 b § 
      För tvångsarbete el. arbete under orimliga villkor 
         med barn under 18 år 0493 
         med person 18 år eller äldre 0494 
     För tiggeri 
         med barn under 18 år 0495 
         med person 18 år eller äldre 0496 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
 
Exempel 
 

1. En man anmäls för människohandel för sexuella ändamål för 
att han på uppdrag per telefon från en okänd person har 
plockat upp två för honom okända kvinnor vid en båttermi-
nal och fört dem till en järnvägsstation, mot betalning. 

Kodas som: Människohandel för sexuella ändamål mot per-
son 18 år eller äldre (0419). 

  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Olaga frihetsberövande 
(4 kap. 2 § BrB) 
 
Olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § BrB 
Mot flicka under 18 år 9406 
Mot pojke under 18 år 9407 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9408 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9409 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9410 
Obekanta 9411 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9412 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9413 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9414 
Obekanta 9415 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats:  
 
Definitioner 
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Exempel 
 

1. En person låser in sin sambo i deras gemensamma bostad i 
flera timmar och vägrar låta henne att lämna bostaden. 

Kodas som: Olaga frihetsberövande, mot kvinna 18 år eller 
äldre, är eller har varit närstående genom parrelation (9408). 
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Barnfridsbrott  
(4 kap. 3 § BrB) 
 
Barnfridsbrott, 4 kap. 3 § BrB 
Mot flicka under 18 år 9495 
Mot pojke under 18 år 9496 

 

Olaga tvång 
(4 kap. 4 § BrB) 
 
Olaga tvång, 4 kap. 4 § BrB 
Mot flicka under 18 år 0488 
Mot pojke under 18 år 0489 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9416 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9417 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9418 
Obekanta 9419 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9420 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9421 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9422 
Obekanta 9423 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner  
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner. 
  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga 
förföljelse, äktenskapstvång m. m. 
(4 kap. 4 a---e, § BrB) 
 
Grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, olaga förföljelse, äktenskaps-
tvång m.m. 
4 kap. 4 a---4 e § BrB 
Grov fridskränkning, 4 a § 1 st. 

Mot flicka under 18 år 0422 
Mot pojke under 18 år 0423 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9401 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9402 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9403 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9404 

Grov kvinnofridskränkning, 4 a § 2 st. 0412 
Olaga förföljelse, 4 b § 

Mot flicka under 18 år 0440 
Mot pojke under 18 år 0441 
Mot kvinna 18 år eller äldre 
    Är eller har varit närstående genom parrelation 9424 
    Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9425 
    Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9426 
    Obekanta 9427 
Mot man 18 år eller äldre 
    Är eller har varit närstående genom parrelation 9428 
    Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9429 
    Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9430 
    Obekanta 9431 

Äktenskapstvång, 4 c § 1˗2 st. 9469 
Barnäktenskapsbrott, 4 c § 3 st. 9470 
Vilseledande till äktenskapsresa 4 d § 0434 
Hedersförtryck, 4 e § 

Mot flicka under 18 år 0435 
Mot pojke under 18 år 0436 
Mot kvinna 18 år eller äldre 0437 
Mot man 18 år eller äldre 0438 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Kommentarer 
Grov fridskränkning (0422–0423, 9401–9404) och Grov kvinno-
fridskränkning (0412) 
Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning omfattar flera 
straffbara gärningar (misshandel, olaga tvång, olaga hot, ofredande, 
hemfridsbrott eller sexuella övergrepp) där var och en av gärningarna 
utgjort led i en upprepad kränkning. Grov fridskränkning respektive 
grov kvinnofridskränkning ska utdömas i stället för de brott som de 
enskilda gärningarna innefattar. Detta innebär att endast grov 
fridskränkning respektive grov kvinnofridskränkning ska registreras 
och inte de underliggande brotten (misshandel, ofredande etc.). Brott 
i 3, 4, 6 kap. BrB, som har strängare straffskala än grov fridskränk-
ning respektive grov kvinnofridskränkning ska dock alltid redovisas 
separat, t.ex. grov misshandel, människorov och våldtäkt. 
 

Olaga förföljelse (0440–0441, 9424–9431) 
De principer som gäller för registrering av grov fridskränkning och 
grov kvinnofridskränkning gäller även vid registrering av olaga för-
följelse. Detta brott omfattar följande straffbara gärningar som kan 
utgöra led i förföljelse: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfrids-
brott, kränkande fotografering, olovlig identitetsanvändning, ofre-
dande, sexuellt ofredande, skadegörelse, ringa skadegörelse samt 
överträdelse av kontaktförbud. 
 
Exempel 
 

1. En man misshandlar sina tre minderåriga barn, en flicka och 
två pojkar, upprepade gånger under flera år. Han hotar och 
misshandlar också sin mor ett flertal gånger. 

Kodas som: Grov fridskränkning mot flicka under 18 år 
(0422), grov fridskränkning mot pojke under 18 år (0423) 
och grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj (9402).  

 
2. En man våldtar sin fru under äktenskapet, i deras gemen-

samma lägenhet, samt hotar och misshandlar henne. 

Kodas som: Grov kvinnofridskränkning (0412) samt fullbor-
dad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation, inomhus (9635). 
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Olaga hot 
(4 kap. 5, § BrB) 
 
Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB 
  Internet- 

relaterat 
Ej internet-
relaterat 

Mot flicka under 18 år 0450 0451 
Mot pojke under 18 år 0452 0453 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående  
genom parrelation 

9432 9440 

Är eller har varit närstående  
genom släktskap/familj 

9433 9441 

Är eller har varit bekanta  
genom annan slags relation 

9434 9442 

Obekanta 9435 9443 
Mot man 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående  
genom parrelation 

9436 9444 

Är eller har varit närstående  
genom släktskap/familj 

9437 9445 

Är eller har varit bekanta  
genom annan slags relation 

9438 9446 

Obekanta 9439 9447 
Mot grupp 0458 0459 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
  
Definitioner 
Internetrelaterat  
Avser elektroniskt överförd information via sociala medier, chattar, 
sms eller dylikt.  

Grupp  
Avser två eller fler personer som gemensamt hotats. 
 
Relation mellan gärningsperson och brottsoffer  
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Exempel 
 

1. En kvinna kommer till skolan och önskar ett samtal med en 
av sina barns lärare. Hon är arg, aggressiv och hotfull. Under 
den diskussion som följer hotar kvinnan flera av skolans lä-
rare. 

Kodas som: Olaga hot mot grupp, ej internetrelaterat (0459). 
 

2. En man har vid upprepade tillfällen uppsökt sin f.d. flickvän 
och hennes nye pojkvän i f d flickvännens hem och hotat att 
döda båda. 

Kodas som: Olaga hot mot grupp ej internetrelaterat (0459). 
 

3. En 16-årig pojke anmäler att en person har skrivit en kom-
mentar på hans tidslinje på Facebook. I kommentaren uttalas 
att kontohavaren ska slås ihjäl. 

Kodas som: Olaga hot mot pojke under 18 år, internetrelate-
rat (0452). 

 
4. En man har ringt och sagt att han ska lägga ut nakenbilder 

sin 31-åriga ex-hustru på sociala medier. 

Kodas som: Olaga hot, ej internetrelaterat, mot kvinna 18 år 
eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelation 
(9440). 

 

Hemfridsbrott, olovlig identitetsanvändning m. m. 
(4 kap. 6---6 b § BrB) 
 
Hemfridsbrott, olovlig identitetsanvändning m. m. 4 kap. 6---6 b § BrB 
Hemfridsbrott inkl. grovt, 6 § 1, 3 st. 9471 
Olaga intrång, inkl. grovt, 6 § 2, 3 st. 9472 
Kränkande fotografering, 6 a § 0432 
Olovlig identitetsanvändning, 4 kap. 6 b § BrB 

Mot flicka under 18 år  0480 
Mot pojke under 18 år  0481 
Mot kvinna 18 år eller äldre 0482 
Mot man 18 år eller äldre  0483 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
  
Kommentarer 
Hemfridsbrott, olaga intrång (9471, 9472) 
Avser endast sådana fall då någon olovligen tränger in i eller stannar 
kvar i en annan persons bostad, fritidshus eller lokal. Störs en persons 
frid genom t.ex. oväsen utanför bostaden eller genom telefonpåring-
ningar föreligger ofredande. 
 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Olovlig identitetsanvändning (0480–0483) 
Brottet olovlig identitetanvändning kan ingå som ett led i annan 
brottslighet. Det kan vara i samband med förmögenhetsbrott som ex-
empelvis bedrägeribrott, dataintrång, urkundsförfalskning och falsk 
tillvitelse. Det kan även vara i samband med andra brott i syfte att 
trakassera, exempelvis ofredande och förtalsbrott.  
 
Exempel 
 

1. Okänd man bereder sig tillträde till en simhall genom att 
bryta sig in genom dels en ytterdörr och dels en dörr till ett 
personalrum. Inget blir stulet och det går inte att visa att av-
sikten varit att tillgripa något. 

Kodas som: Olaga intrång, inkl. grovt (9472). 
 

 
Olaga integritetsintrång  
(4 kap. 6 c, 6 d § BrB) 
 
Olaga integritetsintrång, 4 kap. 6 c, 6 d § BrB 
Mot flicka under 18 år 0484 
Mot pojke under 18 år 0485 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9448 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9449 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9450 
Obekanta 9451 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9452 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9453 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9454 
Obekanta 9455 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
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Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  

Ofredande, uppmaning till självmord m.m. 
(4 kap. 7, 7 a § BrB) 
 
Ofredande, 4 kap. 7 § BrB 

Mot flicka under 18 år 0428 
Mot pojke under 18 år 0429 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9456 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9457 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9458 
Obekanta 9459 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9460 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9461 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9462 
Obekanta 9463 

Mot grupp 0414 
Uppmaning till självmord, 4 kap. 7 a § 1 st. BrB 

Mot flicka under 18 år 9475 
Mot pojke under 18 år 9476 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9477 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9478 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9479 
Obekanta 9480 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9481 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9482 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9483 
Obekanta 9484 

Oaktsam uppmaning till självmord, 4 kap. 7 a § 2 st. BrB 
Mot flicka under 18 år 9485 
Mot pojke under 18 år 9486 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9487 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9488 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9489 
Obekanta 9490 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9491 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9492 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9493 
Obekanta 9494 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
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Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Exempel 

1. En man anmäler att han har mottagit tio Sms-meddelanden 
från sin före detta flickvän, meddelandena kan betraktas 
som ofredande. 

Kodas som: Ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation (9460). 
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Dataintrång, olovlig avlyssning m.m. 
(4 kap. 8---9 a, 9 c § BrB) 
 
Dataintrång, olovlig avlyssning m.m, 4 kap. 8---9 a, 9 c § BrB 
Intrång i förvar, 9 § 9473 
Olovlig avlyssning m.m, 8, 9 a § 9474 
Dataintrång 4 kap. 9 c § BrB 

Dataintrång genom överbelastningsattack 9464 
Dataintrång med hjälp av skadlig kod i utpressningssyfte 9465 
Dataintrång genom olovlig registerslagning 9466 
Dataintrång i sociala medier eller e-tjänster 9467 
Övrigt dataintrång 9468 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
Dataintrång genom överbelastningsattack  
Så kallad DoS-attack (denial-of-service attack) eller DDoS-attack 
(distributed-denial-of-service attack). 
Ett stort angrepp riktat mot ett nätverk, en webbplats, ett datorsy-
stem, en webbtjänst eller liknande, som stör systemet och/eller till-
gängligheten.  
 
Dataintrång med hjälp av skadlig kod i utpressningssyfte 
Så kallad Ransomware, gisslanprogram eller utpressningsvirus.  
En typ av skadlig kod vars syfte är utpressning, ofta genom att ta fi-
ler som gisslan via kryptering. För att häva krypteringen eller återfå 
kontrollen över datorn kräver utpressningsprogrammet en lösen-
summa eller eventuellt annan handling som gynnar förövaren som 
ligger bakom programmet. 
 
Dataintrång genom olovlig registerslagning  
Gärningspersonen genomför otillåten informationssökning i register 
som denne i sin tjänst har tillgång till, dvs gärningspersonen över-
skrider de befogenheter hen har inom ramen för sin tjänsteutövning. 

 
Dataintrång i sociala medier eller e-tjänster 
Gärningspersonen bereder sig olovligen tillgång till någons sociala 
medie-konto eller konto för en e-tjänst, på annat sätt än genom 
olovlig registerslagning inom tjänsteutövning (se brottskod 9466). 
Med sociala medier avses digitala tjänster för kommunikation i text, 
bild eller ljud (t. ex. Facebook, Snapchat, WhatsApp, Youtube eller blog-
gar). 
Med e-tjänster avses tjänster på internet (ej sociala medier) där en per-
son via en personlig inloggning kan utföra olika typer av handlingar och 
ärenden (t. ex. e-post, BankID, Internetbank, Kivra eller e-handelstjäns-
ter). 
Beakta om det i händelsen även ingår brott om Olovlig identitetsan-
vändning, se 4 kap. 6 b § BrB. 
 
Övrigt dataintrång 
Övriga typer av dataintrång som regleras i Brb 4 kap. 9 c §, som inte 
omfattas av ovanstående brottstyper. 
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Ärekränkning, 5 kap. 
brottsbalken 
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Ärekränkning, 5 kap. brottsbalken 
 

Förtal, grovt förtal, förolämpning, förtal av avliden 
(5 kap. 1–4 § BrB) 
 
Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden 5 kap. 1---4 § BrB 
   Mot flicka under 18 år 

Internetrelaterat 0506 
Ej internetrelaterat 0507 

   Mot pojke under 18 år 
Internetrelaterat 0508 
Ej internetrelaterat  0509 

   Mot kvinna 18 år eller äldre 
Internetrelaterat 0510 
Ej internetrelaterat  0511 

   Mot man 18 år eller äldre 
Internetrelaterat 0512 
Ej internetrelaterat  0513 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
 
Definitioner 
Internetrelaterat  
Avser elektroniskt överförd information via sociala medier, chattar, 
sms eller dylikt.  

 
Exempel 
 

1. En person ringer vid flera preciserade tillfällen till en skola 
och sprider falska rykten om en fjortonårig pojke genom att 
säga att han är en bråkmakare, biltjuv m.m. 

Kodas som: Förtal mot pojke under 18 år, ej internetrelaterat 
(0509). 

 
2. En kvinna kallas hora av en arbetskamrat. 

Kodas som: Förolämpning mot kvinna 18 år eller äldre, ej 
internetrelaterat (0511). 
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Sexualbrott, 6 kap. brotts-
balken 
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Sexualbrott, 6 kap. brottsbalken 
 

Våldtäkt inkl. grov 
(6 kap. 1 § BrB) 
 

Våldtäkt inkl. grov, 6 kap. 1 § BrB 
 Försök Fullbordad 

Utom-
hus 

Inom-
hus 

Utom-
hus 

Inom-
hus 

Mot flicka15---17 år 0684 0685 0688 0689 
Mot pojke15---17 år 0686 0687 0690 0691 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående  
genom parrelation 9631 9627 9639 9635 
Är eller har varit närstående  
genom släktskap/familj 9632 9628 9640 9636 
Är eller har varit bekanta genom annan slags 
relation 9633 9629 9641 9637 
Obekanta 9634 9630 9642 9638 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelat-
ion 9647 9643 9655 9651 
Är eller har varit närstående genom släkt-
skap/familj 9648 9644 9656 9652 
Är eller har varit bekanta genom annan slags 
relation 9649 9645 9657 9653 
Obekanta 9650 9646 9658 9654 

 

Oaktsam våldtäkt  
(6 kap. 1 a § BrB) 
 

Oaktsam våldtäkt, 6 kap. 1 a § BrB 
 Utomhus Inomhus 

Mot flicka15---17 år 9607 9608 
Mot pojke15---17 år 9609 9610 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9659 9667 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9660 9668 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9661 9669 
Obekanta 9662 9670 

Mot man 18 år eller äldre 
Är eller har varit närstående genom parrelation 9663 9671 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9664 9672 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9665 9673 
Obekanta 9666 9674 
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Våldtäkt mot barn inkl. grov 
(6 kap. 4 § BrB) 
 

Våldtäkt mot barn inkl. grov, 6 kap. 4 § BrB 
 Försök Fullbordad 

Utomhus Inomhus Utomhus Inomhus 
   Mot flicka under15 år 0640 0641 0652 0653 
   Mot pojke under15 år 0642 0643 0654 0655 
   Mot flicka 15---17 år 0692 0693 0696 0697 
   Mot pojke 15---17 år 0694 0695 0698 0699 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
 
Definitioner 
Utomhus/inomhus 
Syftet med uppdelningen utomhus/inomhus är att kunna skilja ut 
brottsplatser, som kan påverkas genom polisens övervakning eller där 
polisen har insyn under patrullering.  
 

Utomhus  
Platser där ordning och brottslighet kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen har insyn under patrullering: 

• gator, torg, parker, grönområden och liknande  
• fortskaffningsmedel – bil, buss, tåg, spårvagn, tunnelbana 
• områden och lokaler i anslutning till järnväg, tunnelbana och 

trafikterminal till vilka allmänheten har tillträde  
• affärs- och servicecentra under tak (innetorg), gångtunnlar 

och passager 
• trottoarserveringar 

 

Inomhus  
Platser där ordning och brottslighet inte kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen inte har insyn under patrullering, exem-
pelvis lokaler av olika slag: 

• bostäder 
• arbetsplatser 
• butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från 

gatan) 
• danslokaler 

 
Relation mellan gärningsperson och brottsoffer  
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
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Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Exempel 
 

1. När en kvinna, som är på en dansrestaurang, ska gå på toa-
letten följer en okänd gärningsperson efter och tvingar sig in 
på toaletten. Han drar ned kvinnans trosor och sticker in sina 
fingrar i hennes underliv. Han böjer bak hennes arm bakom 
ryggen på henne och försöker tysta henne när hon försöker 
ropa på hjälp. 

Kodas som: Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år 
eller äldre, obekanta, inomhus (9638). 

 
2. En 14-årig flicka utsätts för våldtäkt av sin mammas sambo 

hemma i deras lägenhet. 

Kodas som: Fullbordad våldtäkt inomhus, mot flicka under 
15 år (0653).  
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Sexuellt övergrepp inkl. grovt, oaktsamt sexuellt 
övergrepp 
(6 kap. 2, 3 § BrB) 
 
Sexuellt övergrepp inkl. grovt, oaktsamt sexuellt övergrepp,  
6 kap. 2, 3 § BrB 
Sexuellt övergrepp inkl. grovt, 2 § 

Mot flicka 15---17 år 9615 
Mot pojke 15---17 år 9616 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9675 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9676 

    Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9677 
    Obekanta 9678 
Mot man 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9679 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9680 

    Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9681 
    Obekanta 9682 

Oaktsamt sexuellt övergrepp, 3 § 
Mot flicka 15---17 år 9619 
Mot pojke 15---17 år 9620 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 9683 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9684 

   Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9685 
   Obekanta 9686 
Mot man 18 år eller äldre 
    Är eller har varit närstående genom parrelation 9687 
    Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9688 
    Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9689 
    Obekanta 9690 

 
Definitioner 
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
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Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år 
(6 kap. 5 § BrB) 
 
Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år, 6 kap. 5 § BrB 
Av flicka under 15 år 0669 
Av pojke under 15 år 0670 
Av flicka 15---17 år 0671 
Av pojke 15---17 år 0672 

 
 

Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot barn under 18 år  
(6 kap. 6 § BrB) 
 
Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn under 18 år, 6 kap. 6 § BrB 
Mot flicka under 15 år  0673 
Mot pojke under 15 år  0674 
Mot flicka 15---17 år 0675 
Mot pojke 15---17 år 0676 

 
 

Samlag med avkomling eller syskon  
(6 kap. 7 § BrB) 
 

Samlag med avkomling eller syskon, 6 kap. 7 § BrB 
Mot flicka 15---17 år  9623 
Mot pojke 15---17 år 9624 
Mot kvinna 18 år eller äldre 9625 
Mot man 18 år eller äldre 9626 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 

Samlag med avkomling eller syskon   

(6 kap. 7 § BrB) 
För samlag med syskon under 15 år och för samlag med avkomling 
under 18 år ska lämplig brottskod bland brottskoderna gällande 
sexualbrott användas, exempelvis våldtäkt mot barn under 18 år, 
0640–0643, 0652–0655, 0692–0699 eller sexuellt utnyttjande av 
barn under 18 år, 0669–0672. 
 
Exempel 
 

1. Den utpekade mannen kan misstänkas för att ha haft sex med 
sin egen 18-åriga dotter.  

Kodas som: Samlag med avkomling (9625). 
 
  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott


 

41 
 

2. Gärningspersonen har haft sexuellt umgänge med flera unga 
flickor i en uppställd bil. Av de 5 flickorna var två under 14 
år, en var 15 år och två var 16 år gamla. Mannen betalade 
flickorna för de sexuella handlingarna. 

Kodas som: Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år (0669) 
samt sexuellt utnyttjande av flicka 15–17år (0671).  

  

Köp av sexuell tjänst, koppleri av person 18 år och äldre 
(6 kap. 11, 12 § BrB)  
 
Köp av sexuell tjänst, koppleri av person 18 år och äldre, 6 kap. 11, 12 § BrB 
Köp av sexuell tjänst, 11 § 4024 
Koppleri, grovt koppleri, 12 § 0609 

 
 

Utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell 
handling av barn under 18 år 
(6 kap. 8, 9 § BrB) 
 
Utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn under 
18 år, 6 kap. 8, 9 § BrB 
Utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn 
under 18 år för sexuell posering, 6 kap. 8 §  0611 
Utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling, 
6 kap. 9 §  0610 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Exempel 
 

1. Under pågående utredning och spaning framkommer det att 
det förekommer prostitution på en viss adress. Vid tillslag på 
adressen anträffas en man när han är på väg från aktuell lä-
genhet. Han kan inte lämna någon rimlig godtagbar förkla-
ring till besöket i lägenheten varför han delges misstanke om 
köp av sexuell tjänst. 

Kodas som: Köp av sexuell tjänst (4024). 
 

2. En 16-årig flicka sms:ar med en man som hon har kommit i 
kontakt med via internet. Flickans mamma gör anmälan då 
sms:en tyder på att mannen försöker skaffa sig sexuellt um-
gänge mot ersättning. 

Kodas som: Utnyttjande av barn under 18 år genom köp av 
sexuell handling (0610). 
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Sexuellt ofredande, exhibitionism 
(6 kap. 10 § BrB) 
 

Sexuellt ofredande, exhibitionism, 6 kap. 10 § BrB 
Sexuellt ofredande mot barn under 15 år, 10 § 1 st. BrB 
   Mot flicka under 15 år 9601 
   Mot pojke under 15 år 9602 
Sexuellt ofredande mot person 15 år eller äldre, 10 § 2 st. BrB 
   Mot flicka 15---17 år  9603 
   Mot pojke 15---17 år  9604 
   Mot kvinna 18 år eller äldre  

Är eller har varit närstående genom parrelation 9691 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9692 

   Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9693 
   Obekanta 9694 
Mot man 18 år eller äldre 
    Är eller har varit närstående genom parrelation 9695 
    Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 9696 
    Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 9697 
    Obekanta 9698 

Exhibitionism (blottning), alla åldrar, 10 § 2 st. BrB 0607 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
  
Definitioner 
Är eller har varit närstående genom parrelation: 
Relation genom äktenskap, sambo, särbo (med eller utan gemen-
samma barn), samt flickvän-/pojkvänrelation. 
 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: 
Relation genom blodsband, adoption eller annan släktskap- och fa-
miljerelation. Exempelvis föräldrar/föräldrars partner, barn/partners 
barn, syskon/syskons partner, annat släktskap. 
 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: 
Annan relation än närstående genom parrelation eller släktskap/fa-
milj.  
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänkrets, kollegor, lärare–
elev, läkare–patient eller annan relation innebär att man känner 
varandra till mer än bara namn och utseende. 
 
Observera att definitionerna omfattar både pågående och avslutade 
(tidigare) relationer. 
 
Obekanta: 
Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt nå-
gon av ovanstående definitioner.  
 
Exempel 
 

1. En okänd gärningsperson blottar sig för två flickor. Han drar 
ned byxorna och onanerar framför flickorna som tar väldigt 
illa vid sig. 

Kodas som: Sexuellt ofredande, exhibitionism (0607). 
 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott


 

43 
 

2. En okänd man berör avsiktligt och flyktigt en påklädd 14-
årig pojkes könsorgan i ett omklädningsrum i en simhall och 
har därmed väckt anstöt. 

Kodas som: Sexuellt ofredande mot pojke under 15 år (9602). 
 

3. En okänd gärningsperson har tafsat på målsägarens kropp 
samt knäppt upp hennes byxor. 

Kodas som: Sexuellt ofredande mot kvinna 18 år eller äldre, 
obekanta (9694). 

 

Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte 
(6 kap. 10 a § BrB) 
 

Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte, 6 kap. 10 a § BrB 
   Med flicka under 15 år 0681 
   Med pojke under 15 år 0682 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Exempel  
 

1. En 27-årig man tar kontakt med en 13-årig flicka på internet. 
Gärningspersonen uppger till flickan att han är 19 år och 
uppvaktar flickan via internet men även senare per telefon. 
Efter en lång period av kontakt kommer de överens om att 
träffas hemma hos gärningspersonen. Gärningspersonen 
skickar sedan en bussbiljett samt vägbeskrivning till flickan 
per post.  

Kodas som: Kontakt för att träffa en flicka under 15 år i sex-
uellt syfte (0681). 

 
2. En 14-årig flicka kontaktas av en man som har sett hennes 

egen publicerade bild på hennes webbplats. Mannen ger upp-
repande gånger flickan smickrande kommentarer om hennes 
bild och uppger flera gånger på ett övertygande sätt att han 
är professionell fotograf. Flickan har efter påtryckningar 
samt löften om en modellkarriär gått med på att träffa gär-
ningspersonen vid ett hotell och de bestämmer tid och dag för 
detta. Mannen bokar sedan ett rum på hotellet till samma 
dag. 

Kodas som: Kontakt för att träffa en flicka under 15 år i sex-
uellt syfte (0681). 

 
3. En gärningsperson har en längre tid ägnat extra tid åt en 14-

årig pojke som han tränar i fotboll. Gärningspersonen stäm-
mer träff med pojken hemma hos sig för en ”filmkväll” och 
lovar att hämta och lämna pojken med bil. Under alla trä-
ningspass veckan innan den överenskomna filmträffen på-
minner och tjatar gärningspersonen om träffen. På dagen då 
den överenskomna filmträffen ska äga rum lånar gärnings-
personen en bil av sin granne. 

Kodas som: Kontakt för att träffa en pojke under 15 år i sex-
uellt syfte (0682). 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Brott mot familj, 7 kap. 
brottsbalken 
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Brott mot familj, 7 kap. brottsbalken 
 

Brott mot familj 
(7 kap. 1–4 § BrB) 
 
Brott mot familj, 7 kap. 1---4 § BrB 
Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, 1 § 0712 
Otillbörlig påverkan vid adoption av barn, 2 § 0713 
Förvanskande av familjeställning, 3 § 0712 
Egenmäktighet med barn, 4 § 0711 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Stöld, rån och andra till-
greppsbrott, 8 kap. brotts-
balken 
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Stöld, rån och andra tillgreppsbrott, 8 kap. 
brottsbalken 
 
Kommentar 
Huvudregeln vid kodning av brott är att varje gärning ska kodas med 
bara en brottskod. Endast om brott av olika arter (enligt kodlistan) 
förövats får två eller flera brottskoder anges. Undantagna från huvud-
regeln är följande stölder: 

• Tillgrepp av fortskaffningsmedel 
• Stöld av skjutvapen (ammunition och sprängämnen) 

 
Detta kan alltså leda till att två eller flera brottskoder sätts ut för vad 
som i själva verket är endast ett brott. Sådan dubbelkodning får end-
ast förekomma vid de två ovan angivna fallen. 
 
Skador som uppkommit på grund av inbrott ska ej kodas som skade-
görelse.  
 
Om det är tveksamt vilken av två eller flera brottskoder som bör an-
vändas, ska alltid den kod som kommer först i kodlistan användas. I 
de fall koderna står i tabeller med flera kolumner ska – vid konkurrens 
– de koder som står i en vänsterkolumn väljas framför de koder som 
står i en högerkolumn. Vid konkurrens inom kolumnerna är det den 
kod som står överst som ska väljas. 
 
Exempel 
 

1. Vid inbrott i en villa stjäls ett jaktvapen och en tv. Utanför 
tillgrips villaägarens bil. 

Kodas som: Stöld av skjutvapen i bostad (0836), stöld i villa 
genom fullbordat inbrott (9801) samt fullbordat biltillgrepp 
(0802). 

 
2. Fickstöld i varuhus. 

Kodas som: Fickstöld (9817, 9818), och inte som stöld utan 
inbrott från butik.  

Koden för fickstöld står högre upp i kolumnen för stöld, utan 
inbrott än vad koden för stöld, utan inbrott från butik gör. 

 
3. För stöld från läkarmottagning som är belägen i en skola kan 

följande alternativ föreligga: 
 

a. Stöld genom inbrott i skola i konkurrens med stöld 
genom inbrott i läkarmottagning. 

Kodas som: Inbrottsstöld från läkar- och tandläkarprak-
tik, sjukhus (0813).  

 
I kolumnen för stöld genom inbrott står koden för stöld ge-
nom inbrott från läkarpraktik (0813), högre upp än koden 
stöld genom inbrott i skola (0846). 

 
b. Inbrott i skola i samband med stöld utan inbrott i 

läkarmottagning. 

Kodas som: stöld genom inbrott i skola, bibliotek, under-
visningslokal, förskola, fritidshem (0846).  
Kolumnen för stöld genom inbrott står till vänster om 
kolumnen för stöld, utan inbrott. 
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Tillgrepp/stöld av fortskaffningsmedel 
(8 kap. 1, 2, 4, 7, 8 § BrB) 
 
 Tillgrepp av motordri-

vet fortskaffningsme-
del, 
8 kap. 1, 2, 4, 7, 8 § 
BrB 

Tillgrepp av ej mo-
tordrivet 
fortskaffningsme-
del, 8 kap. 1, 2, 4, 8 
§ BrB 

Försök Fullbordat  
Bil 0801 0802  
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn (con-
tainer eller motsvarande) avsedd för 
yrkesmässig godsbefordran 

  
 
9803 

 
 

Motorcykel     0803  
Moped     0804  
Cykel (ej elcykel)   9830 
Elcykel  9829 
Båt     0805 0808 
Annat     0806 0809 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
 
Biltillgrepp  

• Fullbordat biltillgrepp (0802, 9803): så snart bilen har flyt-
tats, även om bilens motor inte varit i gång. Observera att 
brottskod 9803 endast gäller fordon i yrkesmässig godsbe-
fordran, se sid 32 för definition. 

• Försök till biltillgrepp (0801): bland annat då bilens tänd-
ningslås, rattlås eller andra delar, som är vitala för att få 
igång bilen, har angripits (t.ex. förbikoppling) men bilen 
ändå inte har flyttats. 

• Övriga angrepp på bil kodas antingen som stöld från motor-
drivet fordon (9827, 9828), skadegörelse på motorfordon 
(1201) eller egenmäktigt förfarande (0875), exempelvis att 
sova i en annans bil. 

Moped  
• Avser både klass 1 (så kallad EU-moped) och klass 2. 

Båt  
• Avser alla typer av båtar inklusive segelbräda. 
• Motordriven båt: Båt som är försedd med motor, t.ex. inom-

bordsmotorbåt. Eka, som är försedd med utombordsmotor, 
räknas också som motorbåt. 

• Ej motordriven båt: segelbåt (även om den är försedd med 
hjälpmotor), roddbåt, kanot, segelbräda och andra båtar och 
skepp utan motor. 

Annat fordon  
• Är uppdelat i motordrivet och ej motordrivet annat fordon. 
• Motordrivet annat fordon: avser bland annat snöscooter, fyr-

hjuling, dumper, tvåhjuling. 
• Ej motordrivet annat fordon: Avser bland annat elsparkcy-

kel/sparkcykel eller sparkstötting om de används i fortskaff-
ningssyfte. Avser ej lekfordon (till exempel skateboard eller 
sparkcykel), husvagn, släpkärra eller annat släpfordon som 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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kodas som annan stöld genom inbrott (0830) eller annan 
stöld utan inbrott (0880). 

 
Exempel 
 

1. En man anmäler att han hade parkerat sin bil på kvällen och 
att den var borta på morgonen. Efter en tid anmäler han att 
han har återfunnit sin bil. Från bilen hade det försvunnit ett 
reservdäck, ett batteri och ett dyrt nyinköpt bord. 

Kodas som: först som fullbordat biltillgrepp (0802) och 
ajourförs som fullbordat biltillgrepp (0802) och stöld från 
motordrivet fordon (av bordet) (9828). Om det tillgripna 
bara varit sådant som tillhörde bilen (reservdäck och batteri) 
skulle detta inte kodas som stöld från motordrivet fordon, då 
det ingår i tillgreppet av bilen. 

 
2. En person tar en bilnyckel och tillgriper en bil med hjälp av 

nyckeln. 

Kodas som: Fullbordat biltillgrepp (0802).  
 

3. På en bil som står parkerad på gatan har en ruta krossats 
framme på passagerarsidan. Plastkåpan under ratten är sön-
derbruten, och det är brytmärken runt bilstereon och i pane-
len. Tändningslåset är förstört, och bilen går inte att starta. 
Bilen är förstörd invändigt. Man har använt en morakniv som 
låg i bilen och förstört inredning och kastat ut saker på gatan. 
Ägaren vet inte om något stulits från bilen. 

Kodas som: Försök till biltillgrepp (0801) samt skadegörelse 
på motorfordon (1201). 

 
4. En man anmäler ett inbrott i ett förråd i ett garage där två 

motocrosscyklar tillgripits. 

Kodas som: Inbrott i garage (0823) samt tillgrepp av motor-
cykel (0803).  

 
5. I ett olåst garage står en traktor. En morgon upptäcker man 

att den är borta. 

Kodas som: Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, 
annat (0806). 

 
6. Tre låsta cyklar har tillgripits från en uteplats vid en bostad. 

En granne har sett en bil med släp på gatan utanför. 

Kodas som: Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, 
cykel (ej elcykel) (9830). 

 
7. Målsägaren har familjens tre cyklar inställda i bostadsrätts-

föreningens cykelförråd. Cyklarna där ska vara märkta. Vid 
en storstädning plockas alla omärkta cyklar bort och säljs. 
Målsägaren säger att hans cyklar var märkta men trots detta 
förstår han att de har sålts när han ser en grannpojke cykla 
på en av familjens cyklar. 

Kodas som: Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, 
cykel (ej elcykel) (9830). 

 
8. En båt står på en släpvagn. Båten är fastlåst i släpvagnen. 

Släpvagnen är fastlåst i staketet inom ett inhägnat område i 
Värtahamnen. Båten och släpvagnen blir stulna. 
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Kodas som: Tillgrepp av motordriven båt (0805) samt annan 
stöld, utan inbrott (0880). 

  

Stöld (även genom inbrott) 
(8 kap. 1, 2, 4, 4 a § BrB) 
 
Stöld (även genom inbrott), 8 kap. 1, 2, 4, 4 a § BrB 
Av skjutvapen, ammunition och sprängämne 

Från militärt förråd (oavsett plats) 0831 
Inom militärförläggning (oavsett förläggningstyp) 0832 
Från skytteorganisations lokal eller förråd 0833 
Från vapenhandels lokal eller förråd 0834 
Från sprängämnesförråd (ej militärt) 0835 
I bostad (lägenhet, villa) 0836 
I fritidshus 0837 
Ur motorfordon 0838 
Övrig stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämnen 0839 

Från motordrivet fordon, släpfordon, husvagn, båt och cykel (ej under yrkesmässig 
godsbefordran) 

Ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn (dock ej motorredskap) 
Av fast interiör/exteriör, eller stöld av både fast interiör/exteriör och 
andra föremål 

9827 

Av endast andra föremål (ej fast interiör/exteriör) 9828 
Från cykel 0841 
Ur eller från båt (ej båtmotor) 9815 

Av båtmotor 9816 
Av diesel  

Ur större fordonstank (även entreprenadmaskin m.m.) 9823 
Ur större tankar (ej kopplade till fordon). 9824 

Av drivmedel (även diesel) 
Från bensinstation (genom smitning) 9826 
Ej genom smitning 9825 

Från yrkesmässig godsbefordran och under övrig yrkesmässig transport 
Ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn (container eller motsva-
rande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran 

9804 

Under övrig yrkesmässig transport (dock ej fickstöld eller yrkesmässig 
godsbefordran) 

9814 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
Tillgrepp under personbefordran med tåg, flyg, båt, buss, spårvagn, 
tunnelbana och bil eller under godstransport som inte är yrkesmässig 
hänförs inte till transportstöld. Sådana tillgrepp kodas som stöld från 
motordrivet fordon (9827 eller 9828), annan stöld genom inbrott 
(0830) eller annan stöld utan inbrott (0880). Exempelvis kodas stöld 
av bagage, som förvaras i kupén under tågresa, som annan stöld utan 
inbrott (0880). 
 
Tillgrepp av bagage, som inlämnats för förvaring på t.ex. järnvägs-
station eller som av resande är placerat på perrong, i vänthall och 
dylikt kodas antingen som annan stöld genom inbrott (0830) eller 
som annan stöld utan inbrott (0880). 
 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Definitioner 

Inbrott (0831–0839, 0841, 9804, 9814, 9815, 9827, 9828)  
Inträngande, t.ex. med hjälp av våld eller verktyg, i ett låst ut-
rymme/område i syfte att stjäla. Detta gäller även om det i utrym-
met/området funnits andra olåsta ingångar, t.ex. dörrar eller fönster. 
Med verktyg menas här t.ex. dyrk eller stulen nyckel. 
Inträngande i bostad eller annat liknande boende behöver inte ha 
gjorts med hjälp av våld eller verktyg, och utrymmet behöver inte ha 
varit låst. 
 

Skjutvapen (0831–0839) 
Avser alla tillståndspliktiga skjutvapen inklusive delar av dessa enligt 
vapenlagen (1996:67). 
 

Yrkesmässig godsbefordran (9803, 9804)  
Stöldobjektet står under transportörens kontroll, det vill säga aktörer 
på transportmarknaden som mot ersättning transporterar annans 
gods (logistikföretag och åkerier som fraktar eller transporterar gods, 
till exempel Schenker, Green Cargo eller PostNord). Gäller endast for-
don över 3,5 ton. Stöldobjektet inkluderar förutom transporterat 
gods, delar som sitter fastmonterade på lastbilen såsom exempelvis 
strålkastare, men inte verktygsutrustning och liknande eller chauffö-
rens personliga tillhörigheter.  
 

Övrig yrkesmässig transport (9814) 
Transporter som görs i den egna verksamheten, till exempel byggfö-
retag som transporterar material med egna fordon, incheckat bagage 
i buss, flyg och dylikt där stöldgodset står under transportörens kon-
troll. 
 
Stöld av båtmotor (9816) 
Avser samtliga typer av båtmotorer, inombordare, utombordare, el-
drivna m.m. som stjäls från en båt. 
 

Stöld av diesel ur större fordonstank (även entreprenadmaskin m.m.) 
(9823)   
Gäller alla former av stöld där diesel har stulits ur exempelvis en last-
bilstank, en entreprenadmaskin som står uppställd vid exempelvis ett 
vägbygge eller en traktor som står uppställd i en fordonshall, eller på 
en gårdsplan hos en lantbrukare.  
 

Stöld av diesel ur större tankar (ej kopplade till fordon) (9824) 
Gäller former av stöld där diesel stulits ur farmartank (ovan eller un-
der jord), tankvagn eller tankbil m.m. 
 

Stöld av drivmedel från bensinstation (genom smitning) (9826) 
Gäller alla former av stöld av drivmedel där det huvudsakliga uppså-
tet med stölden bedöms varit stöld av drivmedlet genom smitning vid 
tankning från bensinstation. 
 

Övrig stöld av drivmedel (ej smitning) (9825)  
Gäller andra former av stöld av drivmedel än de enligt brottskoderna 
9823, 9824 och 9826. 
 

Fast interiör/exteriör (9827) 
En anordning, utrustning eller separat teknisk enhet som är avsedd 
att utgöra en del eller en väsentlig del av fordonet. Till exempel 
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huvudstrålkastare, fasta navigationssystem, krockkudde, bilstereo el-
ler front. 
 

Andra föremål (ej fast interiör/exteriör) (9828) 
Föremål som inte är fast interiör/exteriör enligt ovan definition. Till 
exempel navkapslar, dator, plånbok, bilbarnstol (även med 
isofixfäste), separat navigationssystem (d.v.s. gps som ej är fast mon-
terad i bilen) eller extra strålkastare. 
 
 
Exempel 
 

1. En ung dam checkar in sin vandrarryggsäck när hon ska ut 
på en bussresa. När hon är framme vid slutmålet är 
ryggsäcken borta. 

Kodas som: Stöld (även genom inbrott) under yrkesmässig 
transport (9814).  

 
2. En lastbilschaufför upptäcker att gods som han fraktar mot 

betalning stulits när lastbilen stått uppställd. 

Kodas som: Stöld (även genom inbrott) under yrkesmässig 
godsbefordran (9804). 

 
3. En budbilschaufför upptäcker att någon varit inne i förarhyt-

ten på hans budbil och stulit hans mobiltelefon och plånbok, 
medan han varit inne i en butik och levererat ett paket.  

Kodas som: Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfor-
don och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål 
(ej fast interiör/exteriör) (9828) 

 
4. En reparatör blir bestulen på verktyg ifrån sin lastbil medan 

han är hos en kund.  

Kodas som: Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfor-
don och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål 
(ej fast interiör/exteriör) (9828). 

 
5. Målsägaren med sällskap har parkerat aktuell bil på Storga-

tan då de ska äta på en restaurang. Efter middagen hämtar 
målsägaren bilen för att köra den till restaurangen. När hen-
nes sällskap väl kommer in i bilen märker de att saker i bilen 
inte ligger på plats. De går då runt bilen och upptäcker att 
någon har brutit upp bagageluckan och därefter stulit två väs-
kor samt en laptop. Bilen var packad då de skulle hem till 
Frankrike. 

Kodas som: Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfor-
don och husvagn (ej motorredskap), av endast andra föremål 
(ej fast interiör/exteriör) (9828). 
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6. En person har tillgripit navkapslar och registreringsskyltar 
från en personbil. 

Kodas som: Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfor-
don och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, 
eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål 
(9827). 

 
7. En person anmäler att någon har stulit cykelsadeln från en 

fastlåst cykel.  

Kodas som: Stöld (även genom inbrott) från cykel (0841). 
 

8. Ett inbrott har skett i ett låst, privat garage där en låst bil och 
en olåst bil står parkerade. Verktyg från garaget samt båda 
bilarnas stereo har blivit stulna. 

Kodas som: Stöld genom inbrott från garage (0823) samt 
stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och hus-
vagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld 
av både fast interiör/exteriör och andra föremål (9827) 

 
9. En båtägare upptäcker att båtmotorn är borta från hans båt. 

Motorn var låst med två lås och togs troligen sjövägen. 

Kodas som: Stöld av båtmotor (9816). 
 

10. En kvinna anmäler att hon har haft inbrott i sin motorbåt. 
Det saknas både värdesaker och en utombordsmotor. 

Kodas som: Stöld ur eller från båt (9815) och stöld av båt-
motor (9816). 

 
11. En person anmäler sin båt stulen. Båten hittas sedan längre 

ner i viken utan motor. 

Kodas som: Stöld av motordriven båt (0805) och stöld av 
båtmotor (9816). 

 
12. En person anmäler sin båt stulen. Båten hittas aldrig. 

Kodas som: Stöld av motordriven båt (0805). 
 

13. En person bryter sig in i en personbil och stjäl en bilstereo 
och samtidigt en dunk med diesel. 

Kodas som: Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfor-
don och husvagn (ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, 
eller stöld av både fast interiör/exteriör och andra föremål 
(9827) 

 
14. En person slangar bensin från en bil och stjäl samtidigt en 

väska som fanns i bilen. 

Kodas som: Övrig stöld av drivmedel (ej smitning) (9825). 
 

15. En person tankar bensin utan att betala på en bensinstation.  

Kodas som: Stöld av drivmedel från bensinstation (genom 
smitning) (9826) 
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Stöld genom och utan inbrott 
(8 kap. 1, 2, 4, 4 a § §) 
  
 Stöld genom in-

brott, 
8 kap. 1, 2, 4, 4 a 
§ BrB 

Stöld utan inbrott,  
8 kap. 1, 2, 4, 4 a § 
BrB 

 Ej mot 
äldre/fun
ktions-
nedsatt 

Mot 
äldre/fun
ktions-
nedsatt 

Väskryckning (ej rån)  9819 9820 
Annan fickstöld, stöld ur eller av persedel 
någon bär med sig 

 9817 9818 

Från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus 0813 0848 
Från apotek, apoteks- och läkemedels-
förråd 0817 

 

I skola, bibliotek, undervisningslokal, för-
skola, fritidshem 

 
0811 

 
0846 

Av kulturföremål från kyrka, museum, 
hembygdsgård, konsthall, bibliotek och 
arkiv 

 
0886 

 
0887 

I hotell, pensionat eller liknande 0815 0852 
Inom campingplats, strandbad  0851 
I idrotts-, bad- och sportanläggning 0812 0847 
Från butik (även i anslutning till bensin-
station), varuhus, kommersiell utställ-
ningslokal 

 
0818 

 
0853 

I biograf, teater, nöjes-, samlings- och 
ungdomslokal 

 
0814 

 
0849 

I kafé, konditori, restaurang, näringsställe  0816 0888 
Från fabrik, lager, verkstad (vid stöld ge-
nom inbrott: ej bilverkstad) 

 
0821 

 
0883 

Från garage, (även i anslutning till ben-
sinstation), bilverkstad 0823 

 

Från byggplats, från bod på byggplats 
(tillfällig barack, container, vagn eller lik-
nande)  

 
0822 

 
0884 

Från kontor 0820 0854 
 Försök Fullbor-

dat 
Ej hos 
äldre/funk
tions- 
nedsatt 

Hos 
äldre/funk
tions- 
nedsatt 

Från villa/radhus 0857 9801 
Från lägenhet 0874 9802 
Från bostad (lägenhet, villa)  0859 0858 
Från fritidshus 0826  
Från källare, vind 0825 0860 
Från militärförläggning, militärt förråd 0827 0861 
Från kiosk, automat, skyltskåp 0819  
Från hamnområde 0829 0850 
Annan stöld (ringa stöld från butik kodas 
0853) 0830 0880 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Om det är tveksamt vilken av två eller flera brottskoder som bör an-
vändas, ska alltid de koder som står i en vänsterkolumn väljas framför 
de koder som står i en högerkolumn. Vid konkurrens inom kolum-
nerna är det den kod som står överst som ska väljas.  
 
Vid stöld genom inbrott i villa/radhus respektive lägenhet (0857, 
0874, 9801 och 9802) är begreppet inbrott uppdelat i försök respek-
tive fullbordat. Det räknas som ett fullbordat inbrott när tjuven lyck-
ats ta sig in i bostaden, samlat ihop stöldgodset men inte lyckats ta 
det med sig därifrån. 
 
Definitioner 

Från 
Stöld av objekt/föremål som tillhör platsen/området. Gäller ej stöld 
från tillfälliga besökare, t.ex. patienter, personal, kunder eller gäster. 
 

I/inom  
Stöld av objekt/föremål som förekommer på eller tillhör den angivna 
platsen. Gäller även stöld från tillfälliga besökare, t.ex. patienter, per-
sonal, kunder eller gäster.  
 

Inbrott  
(0811–0823, 0825–0827, 0829, 0830, 0857, 0874, 0886, 9801 och 
9802): Inträngande, t.ex. med hjälp av våld eller verktyg, i ett låst 
utrymme/område i syfte att stjäla. Detta gäller även om det i utrym-
met/området funnits andra olåsta ingångar, t.ex. dörrar eller fönster. 
Med verktyg menas här exempelvis dyrk eller stulen nyckel. 
Inträngande i bostad eller annat liknande boende behöver inte ha 
gjorts med hjälp av våld eller verktyg, och utrymmet behöver inte ha 
varit låst. 
 

Kulturföremål (0886 och 0887) 
Föremål med konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde, oavsett 
ålder. Stöld av övriga föremål från kyrka, museum, hembygdsgård, 
konsthall, bibliotek och arkiv kodas som annan stöld genom inbrott 
(0830) eller annan stöld utan inbrott (0880). 
 

Äldre/funktionsnedsatt (0858) 
Person som blivit utsatt för brott på grund av hög ålder, eller som 
uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt 
eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat. 
Med äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre. 
 

Ej äldre/funktionsnedsatt (0859) 
Person som inte blivit utsatt för brott på grund av hög ålder eller ned-
satt motståndskraft, eller om ovanstående information är okänd. Med 
äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre. 

 
Definitioner av kategorier av stöld genom och utan inbrott 
Från bod på byggplats (0822 och 0884)  
Tillfälligt uppställd arbets- eller personbod, vid t.ex. hus- eller väg-
bygge, arbetsplats för telearbete och dylikt samt bod som är uppställd 
i parkanläggning och används för s.k. parklek. Däremot räknas inte 
sjöbod, vedbod, friggebod och andra permanenta bodar hit, utan 
stöld i dessa kodas antingen som annan stöld genom inbrott (0830) 
eller som annan stöld utan inbrott (0880). 
 



56 
 

Från automat (0819) 
Alla slags mynt- och sedelautomater; exempel parkerings-, telefon-, 
varu-, frimärks-, biljett-, tvättstuge-, toalett-, spel-, kort- och bensin-
automat (autotank). 
 

Från villa/radhus (0857 och 9801) 
Parhus, radhus, kedjehus, friliggande en- eller tvåbostadshus – oavsett 
upplåtelseform. 
 

Från lägenhet (0874 och 9802) 
Lägenhet i flerbostadshus eller annat hus med ett antal lokaler och en 
eller flera lägenheter – oavsett upplåtelseform. 
 

Fickstöld (9817, 9818)  
Stöld från person, som har stöldobjektet under omedelbar uppsikt, 
oavsett på vilken plats stölden sker. Koden får inte användas vid till-
grepp från t.ex. sovande eller svårt berusad person och inte heller vid 
tillgrepp ur eller från persedel, som hänger i t.ex. kontorsrum, om-
klädningsrum eller garderob. Då ska respektive kod för lokal där stöl-
den ägt rum användas, (0846, 0888, 0847, 0851, 0852) eller koden 
0880 för annan stöld. Fickstöld som förövas under personbefordran 
(transport) kodas som fickstöld. Väskryckning har egna koder (9819, 
9820). 
 
Exempel 
 

1. En anställd stjäl från sin arbetsplats på ett kontor.  

Kodas som: Stöld utan inbrott från kontor (0854). 
 

2. Någon har brutit upp bakdörren till kyrkan. Skåp och lådor 
i koret står öppna och en del silversaker saknas. Ett litet kas-
saskrin som inte innehåller något av värde är uppbrutet.  

Kodas som: Stöld genom inbrott från kyrka (0886). 
 

3. En hotellgäst har inbrott på sitt hotellrum medan han ligger 
och sover. Han blir bestulen på bankomatkort, nycklar och 
en mobiltelefon. 

Kodas som: Stöld genom inbrott i hotell (0815). 
 

4. Någon bryter sig in i ett hotell och stjäl en handdator från 
receptionen. 

Kodas som: Stöld genom inbrott i hotell (0815). 
 

5. En okänd gärningsperson bereder sig tillträde till en ridskola 
genom att slå sönder ett hänglås. Ett par ridstövlar tillgrips. 

Kodas som: Stöld genom inbrott i sportanläggning (0812). 
 

6. Okänd gärningsperson bereder sig tillträde till en butik ge-
nom att krossa en fönsterruta. Inne i butiken tar gärningsper-
sonen cigaretter.  

Kodas som: Stöld genom inbrott från butik (0818). 
 

7. Okänd gärningsperson tar sig under skoltid in i en olåst 
skola. Inne i skolan bryter personen upp ett låst skåp och till-
griper innehållet. 

Kodas som: Stöld utan inbrott i skola (0846). 
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8. Okänd gärningsperson tar sig in i en restaurang genom att slå 
in en stor glasruta. Inne i restaurangen tar personen sig sedan 
in i ett låst kontor och tillgriper växelkassan.  

Kodas som: Stöld genom inbrott i restaurang (0816). 
 

9. En racermotorbåt ligger på en trailer i ett garage. Okända 
gärningspersoner tar sig in i garaget genom att såga av bom-
men som reglar porten och sedan bygelöglorna till de båda 
hänglåsen. Därefter stjäls båten och trailern.  

Kodas som: Tillgrepp av motordriven båt (0805) samt stöld 
genom inbrott från garage (0823). 

 
10. Okänd gärningsperson tillgriper ett båtsläp, som är låst med 

ett kulkopplingslås och förvaras i ett inhägnat, låst och beva-
kat båtklubbsområde.  

Kodas som: Stöld genom inbrott från hamnområde (0829). 
 

11. En äldre man går av tåget och ställer ned sin portfölj på en 
bänk för att ordna upp sitt bagage. En man kommer fram, 
tar portföljen och springer iväg med den utan att ägaren hin-
ner reagera. 

Kodas som: Väskryckning (9819, 9820). 
 

12. En person befinner sig på ett sjukhus och upptäcker att någon 
har tagit personens väska.  

Kodas som: Annan stöld utan inbrott (0880).  
 

13. En person som befinner sig på ett sjukhus, bryter upp ett låst 
skåp och tillgriper innehållet.  

Kodas som: Stöld från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus 
(0848). 

 
14. En passagerare på en färja upptäcker att någon har tagit hans 

plånbok.   

Kodas som: Annan stöld utan inbrott (0880). 
 

15. En passagerare på en färja har inbrott i sin hytt medan hon 
ligger och sover. Hon blir bestulen på sin bärbara dator.   

Kodas som: Annan stöld genom inbrott (0830). 
 

16. Någon tar en väska som en person har i korgen på sin rollator 
medan personen är ute och promenerar.   

Kodas som: Väskryckning mot äldre/funktionsnedsatt 
(9820). 

 
17. Någon tillgriper en väska genom att klippa av axelbandet på 

väskan som målsägaren har runt axeln. Målsägaren bedöms 
inte vara utsatt på grund av ålder eller funktionsnedsatthet.   

Kodas som: Väskryckning mot ej äldre/funktionsnedsatt 
(9819). 
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Rån 
(8 kap. 5, 6 § BrB) 
 
 Rån utan skjutvapen, 

8 kap. 5, 6 § BrB 
Rån med skjutva-
pen, 
8 kap. 5, 6 § BrB 

Mot bank/växlingskontor 0868 0862 
Mot butik 0870 0864 
Mot taxi 0871 0865 
Mot värdetransport 0872 0866 
Mot värdebefordran 0873 0867 
 Utomhus Inomhus Utom-

hus 
Inomhus 

Mot privatperson
  

    

  Äldre/funktionsnedsatt 0892 0893 0896 0897 
  Ej Äldre/funkt-
ionsnedsatt 

Under 18 år 9806 9807 9808 9809 
18 år eller äldre 9810 9811 9812 9813 

Övrigt rån 0855 0856 
 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 

Rån med skjutvapen  
Våld eller hot med synligt föremål som av den utsatta personen upp-
fattas som skjutvapen enligt vapenlagen (1996:67).  

Utomhus/inomhus 
Syftet med uppdelningen utomhus/inomhus är att kunna skilja ut 
brottsplatser, som kan påverkas genom polisens övervakning eller där 
polisen har insyn under patrullering.  

Utomhus 
Platser där ordning och brottslighet kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen har insyn under patrullering: 

• gator, torg, parker, grönområden och liknande  
• fortskaffningsmedel – bil, buss, tåg, spårvagn, tunnelbana 
• områden och lokaler i anslutning till järnväg, tunnelbana och 

trafikterminal till vilka allmänheten har tillträde  
• affärs- och servicecentra under tak (innetorg), gångtunnlar 

och passager 
• trottoarserveringar 
• sportanläggning eller annan anläggning för publika evene-

mang som har karaktär av utomhusanläggning, t.ex. öppen 
idrottsplats utan tak. 

Inomhus 
Platser där ordning och brottslighet inte kan påverkas genom polisens 
övervakning eller där polisen inte har insyn under patrullering, exem-
pelvis i lokaler av olika slag: 

• bostäder 
• arbetsplatser 
• butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från 

gatan) 
• danslokaler 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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• sportanläggning eller annan anläggning för publika evene-
mang som har karaktär av inomhusanläggning, t.ex. sport-
hall. 

 
Definitioner av kategorier av rån 
Rån mot bank/växlingskontor 
Rån mot personal vid den bank, det växlingskontor eller t.ex. post 
(Företagscenter) eller CityMail där rånet sker. 
 

Butiksrån  
Rån mot personal i butik, varuhus, bensinstation, kiosk, postombud 
beläget i butik eller liknande. 
 

Taxirån 
Rån mot person som kör den taxi där rånet sker. 
 

Värdetransportrån 
Rån mot värdetransportfordon eller mot person som befordrar värde 
till eller från värdetransportfordon. 
 

Rån mot värdebefordran 
Rån mot näringsidkare eller mot privatperson som transporterar 
värde. 
 

Rån mot privatperson 
Rån mot privatperson, dvs. sådan person som inte rånas i sin yrkes-
roll. 
 

Äldre/funktionsnedsatt 
Person som blivit utsatt för brott på grund av hög ålder, eller som 
uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt 
eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat. 
Med äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre.  
 

Ej äldre/funktionsnedsatt  
Person som inte blivit utsatt för brott på grund av hög ålder eller ned-
satt motståndskraft, eller om ovanstående information är okänd. Med 
äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre. 
 

Övrigt rån 
Rån som inte passar in i ovanstående kategorier.  
 
Exempel 
 

1. En kyrkvaktmästare rånas på kyrksilvret i kyrkan där han 
arbetar. Rånaren har en käpp som han hotar med.  

Kodas som: Övrigt rån utan skjutvapen (0855). 
 

2. En person rånas på sin privata bil av två rånare med skjutva-
pen. Personen bedöms ej vara utsatt på grund av funktions-
nedsatthet.  

Kodas som: Rån mot privatperson (ej äldre/funktionsnedsatt) 
18 år eller äldre, med skjutvapen, utomhus (9812). 

 
3. En person rånas på sitt företags firmabil. De tre rånarna har 

inte skjutvapen.  
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Kodas som: Övrigt rån utan skjutvapen (0855). 
 

4. Värdetransportpersonal håller på att lämna över pengarna i 
banken när de blir rånade av två män med skjutvapen.  

Kodas som: Rån med skjutvapen mot värdetransport (0866). 
 

5. Ett rån förövas mot ett Forexkontor. Rånarna har skjutva-
pen.  

Kodas som: Rån med skjutvapen mot bank/växlingskontor 
(0862). 

  

Övriga brott mot brottsbalken 8 kap. 
(8 kap. 8–10 a § BrB) 
 
Övriga brott mot brottsbalken, 8 kap. 8---10 a § BrB 
Egenmäktigt förfarande (observera att vid olovlig parkering på annans 
parkeringsplats eller på annans tomtmark används brottskod 9001), 8 § 0875 
Självtäkt, 9 § 0875 
Olovlig energiavledning, 10 § 0875 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 

Egenmäktigt förfarande (0875) 
Denna kod används bland annat för tillgrepp av föremål som inte har 
ett ekonomiskt värde på den öppna marknaden. Exempel på sådana 
föremål är 

• registreringsskyltarna på en bil 
• id-handling 
• pass. 

Observera att olovlig parkering eller på annans parkeringsplats eller 
på annans tomtmark ska kodas som Övriga brott mot brottsbalken 
som inte tidigare har förekommit i denna förteckning (9001). 
 
Exempel 
 1. En person har tillgripit registreringsskyltarna från en bil.  

 Kodas som: Egenmäktigt förfarande (0875). 
  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Bedrägeri och annan ored-
lighet, 9 kap. brottsbalken 
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Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap. 
brottsbalken 
 

Bedrägeri, ringa bedrägeri, grovt bedrägeri, grovt 
fordringsbedrägeri 1–3 a § 
(9 kap. 1–3 a § BrB) 
 
Bedrägeri, ringa bedrägeri, grovt bedrägeri, grovt fordringsbedrägeri 1---3 a § 

 Ej internationell  
anknytning  

Med internationell 

 Ej mot äldre/ 
funktionsned-
satt 

Mot äldre/ 
funktions-
nedsatt 

Ej mot äldre/ 
funktions-
nedsatt 

Mot äldre/ 
funktions-
nedsatt 

Bedrägeri genom social  
manipulation, 1 § 1 st., 2 § 1 st., 3 § 

Romansbedrägeri 0945 0943 0944 0942 
Investeringsbedrägeri 0949 0947 0948 0946 
Befogenhetsbedrägeri 0953 0951 0952 0950 
Av annan typ 0957 0955 0956 0954 

Identitetsbedrägeri, 1 §, 2 § 1 st., 3 § 
Köp 0961 0959 0960 0958 
Lån 0965 0963 0964 0962 
Av annan typ 0969 0967 0968 0966 

Fakturabedrägeri, 1 §, 2 § 1 st., 3 § 
Med kontakt 0973 0971 0972 0970 
Utan kontakt 0977 0975 0976 0974 

Kortbedrägeri, 1 §, 2 § 1 st., 3 § 
med fysiskt kort 0981 0979 0980 0978 
utan fysiskt kort 0983 0982 

Annonsbedrägeri, 1 §, 2 § 
1 st., 3 § 

0987 0985 0986 0984 

Försäkringsbedrägeri, 1 §, 
2 § 1 st., 3 § 

0988  

Snyltningsbrott 2 § 2st. 0989  
Grovt fordringsbedrägeri, 
3 a § 

0991 0990 

Övrigt bedrägeri 1---3 § 0995 0993 0994 0992 
 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Definitioner 

Internationell anknytning 
Brottsligheten har någon typ av koppling till länder utanför Sverige. 
Exempelvis har den brottsutsatte genomfört transaktion i annat land 
eller på utländsk webbsida, förmåtts skicka pengar till annat land, 
eller haft kontakt med gärningsperson i utlandet. 
 

Ej internationell anknytning 
Brottsligheten har inte någon koppling till länder utanför Sverige, eller 
det är okänt om sådan koppling finns, eller det är inte relevant.  
 

Äldre/funktionsnedsatt 
Person som blivit utsatt för brott på grund av hög ålder, eller som 
uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt 
eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat. 
Med äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre. 
 

Ej äldre/funktionsnedsatt  
Person som inte blivit utsatt för brott på grund av hög ålder eller ned-
satt motståndskraft, eller om ovanstående information är okänd. Med 
äldre/hög ålder avses generellt sett personer 65 år eller äldre. 
 

Bedrägeri genom social manipulation 
S.k. social engineering. Gärningspersonen tar kontakt med en person 
och förmår hen att begå eller låta bli att begå en handling genom att 
utnyttja en förtroenderelation, i syfte att ge ekonomisk vinning till 
gärningspersonen. 
 

Romansbedrägeri 
Gärningspersonen inleder en kärleksrelation eller liknande relation 
med en person, genom fysisk kontakt eller via internet, i syfte att vil-
seleda hen till handling som innebär ekonomisk vinning för gärnings-
personen, exempelvis att genom olika förevändningar förmå personen 
att låna ut eller skänka pengar till gärningspersonen. 
 

Investeringsbedrägeri 
Gärningspersonen vilseleder en person att investera i något (t.ex. t.ex. 
finansiella instrument eller företag) som inte existerar, inte har något 
värde, har lägre värde än utlovat eller är väldigt svårt att värdera, i 
syfte att ge ekonomisk vinning till gärningspersonen. 
 

Befogenhetsbedrägeri 
Gärningspersonen kontaktar en person/organisation/ett företag och 
utger sig för att ha befogenheter, t.ex. utger sig för att vara ekonomi-
chef på det utsatta företaget, eller banktjänsteman på den utsattes 
bank, och därigenom förmår den kontaktade till handling som ger 
ekonomisk vinning till gärningspersonen. 
Exempelvis s.k. VD-bedrägeri och vishing. 
 

Bedrägeri genom social manipulation av annan typ 
Bedrägeri genom missbruk av förtroenderelation av annan typ än 
ovanstående (romansbedrägeri; investeringsbedrägeri; befogenhetsbe-
drägeri).  
Exempelvis barnbarnsbedrägeri eller arvsbedrägeri, där gärningsper-
sonen kontaktar äldre personer och utger sig för att vara ett barnbarn, 
eller lurar personer att tro att en avlägsen släkting dött och att ett arv 
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väntar, och därigenom förmår personen till handling som ger ekono-
misk vinning till gärningspersonen. 
 

Annonsbedrägeri 
Gärningspersonen vilseleder en intresserad köpare genom att via en 
annons erbjuda en vara eller tjänst till försäljning eller uthyrning. Ef-
ter att betalning ägt rum har leveransen uteblivit helt eller så har en 
falsk/felaktig vara levererats.  
 
Ett annonsbedrägeri kan även ske genom att gärningspersonen agerar 
som en intresserad köpare till det som erbjuds via annons, i syfte att 
komma över pengar från säljaren eller det som erbjuds via annonsen 
utan att erhålla betalning till säljaren. 
 

Identitetsbedrägeri  

Köp/lån/av annan typ 
S.k. Kreditbedrägeri. Gärningspersonen köper olovligen en vara/tjänst 
eller tar ett lån, eller liknande, med någon annans identitet (exempel-
vis namn eller personuppgifter). Även bolag kan användas som lånta-
gare för att sedan sättas i konkurs. 
 
(För köp med kreditkort mm, se brottskoder 0978–0982 kortbedrä-
geri) 
 
Beakta om det i händelsen även ingår brott om Olovlig identitetsan-
vändning, se 4 kap. 6 b § BrB, 
 

Fakturabedrägeri 
Gärningspersonen vilseleder en person eller ett företag att betala en 
faktura för en vara eller en tjänst som personen/företaget inte har be-
ställt.  
 

Fakturabedrägeri med kontakt 
Fakturabedrägeri som föregåtts av någon form av kontakt med den 
utsatte, exempelvis genom telefonförsäljning, där fakturamottagaren 
blir vilseledd att exempelvis ingå ett avtal med avsändaren. 
 

Fakturabedrägeri utan kontakt 
Fakturabedrägeri som inte föregåtts av någon form av kontakt med 
den utsatte, exempelvis genom utskick av oriktig faktura (s.k. bluff-
faktura).  
 
(För betalningsuppmaningar till en vidare krets och om förfarandet 
har avsett betydande värde, se brottskoder 0990, 0991 grovt ford-
ringsbedrägeri). 
 

Kortbedrägeri (bank, betal- och kreditkort) 
Gärningspersonen använder någon annans fysiska bankkort, betal-
kort eller kreditkort för att olovligen genomföra köp av vara eller 
tjänst, alternativt göra uttag av kontanter. Ett kortbedrägeri kan även 
ske genom att gärningspersonen har kommit över kortuppgifterna, 
exempelvis genom skimning eller genom att fotografera kortets fram 
och baksida. 
 

Med fysiskt kort 
S.k. Card present. En transaktion (köp, uttag etc.) är genomförd i di-
rekt interaktion med säljare eller från uttagsautomat, där köparen/den 
som har kortet är fysiskt närvarande och kortet är synligt och används 
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vid transaktionen. Det handlar om kort som tillhör någon annan och 
har blivit upphittat eller stulet, eller förfalskade kort. 
 

Utan fysiskt kort 
S.k. Card not present. En transaktion (köp, uttag etc.) är genomförd 
via internet eller på annat sätt, där köparen/den som har kortet/kort-
uppgifterna inte är fysiskt närvarande, och där något fysiskt kort inte 
är synligt, men kortdata används vid transaktionen.  
 

Försäkringsbedrägeri 
Bedrägeri mot försäkringsbolag. Gärningspersonen har genom sitt 
agerande fått ersättning för en skada som inte inträffat eller medvetet 
skaffar sig en högre ersättning vid skada än vad hen är berättigad till, 
alternativt överdrivit värdet på något som stulits eller gått sönder.  
 
Bedrägeri mot försäkringskassa etc, se Bidragsbrottslagen. 
 

Snyltningsbrott 
Gärningspersonen tillgodogör sig husrum, förtäring, transport eller 
annat som tillhandahålls under förutsättning av betalning, utan att 
betala för sig. 
 

Grovt fordringsbedrägeri 
Gärningspersonen riktar betalningsuppmaningar till en vidare krets i 
syfte att vilseleda till handling som innebär vinning för gärningsper-
sonen och skada för mottagarna, och förfarandet har avsett bety-
dande värde.  
 

Övrigt bedrägeri 
Övriga typer av bedrägeri som regleras i 9 kap. 1–3 a § BrB, som inte 
omfattas av ovanstående brottstyper, och för vilka specificerade 
brottskoder ska användas. 
 
 
Exempel 
 

1. Den drabbade blir kontaktad på sociala medier av en person 
som utger sig för att vara en amerikansk soldat. Efter en tids 
konversation uppstår en kärleksrelation och soldaten påstår 
sig vilja komma på besök. Den utsatte förmås att föra över 
pengar för resa och andra utgifter. Någon person dyker dock 
aldrig upp, och konversationen avbryts efter en tid. 
Kodas som: Romansbedrägeri, bedrägeri genom social mani-
pulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funktions-
nedsatt (0944). 
 

2. Den drabbade blir uppringd av en person som utger sig för 
att vara hens barnbarn. Denne påstår sig vara i behov av att 
låna pengar och förmår den drabbade att föra över pengar till 
ett konto. 
Kodas som: Bedrägeri genom social manipulation, av annan 
typ, ej internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 
(0955). 
 

3. Någon skickar ett meddelande via mail till ekonomiansvarig 
på ett företag: I mailet utger sig denne för att vara företagets 
VD, och beordrar en överföring av pengar. 
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Kodas som: Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social 
manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funkt-
ionsnedsatt (0952). 

 
4. Den drabbade blir uppringd av en person som utger sig för 

att vara mäklare och som erbjuder hen att köpa utländska 
värdepapper. Den drabbade antar erbjudandet, men när hen 
senare vill sälja dessa, får hen höra att de inte kan säljas just 
nu. Det visar sig att värdepapprena inte existerar. 

Kodas som: Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social 
manipulation, internationell anknytning, ej mot äldre/funkt-
ionsnedsatt (0948). 

 
5. Den drabbade får en kreditupplysning i sin brevlåda där nå-

gon nyttjat hans identitet för att köpa en vara på kredit i bu-
tik med hjälp av en falsk legitimation i Svenssons namn.   

Kodas som: Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknyt-
ning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0961), samt urkundsför-
falskning.  
 

6. Den drabbade blir kontaktad angående ett påstått tidigare 
avtal eller erbjudande. En inspelning görs där den drabbade 
avsäger sig avtalet eller erbjudandet. Inspelningen används 
sedan som ett bevis på godkännande av ett annat erbjudande. 

Kodas som: Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell 
anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0973) 

 
7. En falsk eller vilseledande faktura skickas ut utan tidigare 

kontakt med mottagaren 

Kodas som: Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell 
anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt (0977) 
 

8. Ett kontokort ”skimmas” vid en bankomat och ett nytt falskt 
kort tillverkas utifrån de uppgifter som fanns på det ur-
sprungliga kortet. Det falska kortet används sedan för att 
göra uttag utomlands. 

Kodas som: Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, internationell 
anknytning (0982) 

 
9. En person vill köpa ett föremål, som annonserats ut på 

Blocket. Han sätter in pengar på säljarens konto, men får ald-
rig någon vara. 

Kodas som: Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt (0987). 

 
10. Den drabbade får sitt Facebook-konto kapat och ett med-

delande skickas ut till alla hans vänner om att han är utom-
lands och blivit bestulen på alla pengar samt pass. Nu vill han 
låna pengar av sina vänner för att kunna resa hem. Pengarna 
skall sättas in på ett Western union-konto.  

Kodas som: Bedrägeri genom social manipulation, av annan 
typ, internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 
(0956) 

 
11. Äldre person blir uppringd av en falsk Microsoft-support där 

de meddelar att hans dator är utsatt för en virusattack. Sup-
porten erbjuder sig att ta bort viruset via fjärrstyrning av 
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datorn. Efter att denna falska tjänst genomförts krävs betal-
ning via en länk som skickas till datorn. Efter att den drab-
bade angivit sina kortuppgifter i länken nyttjas kortuppgif-
terna i nya bedrägerier. 

Kodas som: Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social 
manipulation, internationell anknytning, mot äldre/funkt-
ionsnedsatt (0950) 

 
12. Äldre person blir kontaktad av asfaltsläggare från annat land 

som påstår sig ska lägga ny asfalt på uppfarten till den kon-
taktades hus. Asfaltsläggaren gräver upp uppfarten och 
förmår sedan fastighetsägaren att betala förskott för 
material. Asfaltsläggaren återkommer sedan inte för att fär-
digställa arbetet.  

Kodas som: Bedrägeri genom social manipulation, av annan 
typ, internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 
(0954) 

 
 

13. En bilägare anmäler sin bil stulen. Bilen var försäkrad i Folk-
sam. Bilägaren lämnar in en skadeanmälan till försäkringsbo-
laget, som ersätter stölden med beloppet 133 000 kronor. Det 
framkommer senare uppgifter om att bilen körts utomlands 
och att det hela rör sig om ett försäkringsbedrägeri. 

Kodas som: Försäkringsbedrägeri (0988). 

 
14. En taxikund smiter från betalningen. 

Kodas som: Snyltningsbrott (0989) 
 

Övriga brott mot brottsbalken 9 kap. 
(9 kap. 3 b–10 § BrB) 
 
Övriga brott mot brottsbalken, 9 kap. 3 b---10 § BrB 
Subventionsmissbruk, 3 b § 0916 
Olovlig befattning med betalningsverktyg, 3 c § 0996 
Utpressning, 4 § 0940 
Ocker, 5 § 0941 
Häleri, 6, 7 § 

Tillfälligt häleri, häleriförseelse, 6, 7 § 0930 
 Häleri med vanemässig inriktning eller av stor omfattning, 6 §  0931 

Oredligt förfarande, 8 § 0915 
Svindleri, 9 § 0915 
Ockerpantning, 10 § 0915 
Övriga brott mot 9 kap. 0915 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Förskingring och annan tro-
löshet, 10 kap. brottsbalken 
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Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. 
brottsbalken 
 

Förskingring och annan trolöshet 
(10 kap. 1–8 § BrB) 
 
Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. 1---8 § BrB 
Förskingring, ringa förskingring, grov förskingring, 1---3 § 1001 
Olovligt förfogande, 4 § 

Över avbetalningsgods 1002 
Annat olovligt förfogande 1003 

Fyndförseelse, 8 § 1004 
Trolöshet mot huvudman, 5 § 1007 
Tagande av muta (inkl. grov), 5 a, 5 c §  2003 
Givande av muta (inkl. grov), 5 b, 5 c §  1708 
Handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av mut-
brott, 5 d, 5 e § 

1011 

Olovligt brukande, 7 § 1009 
Behörighetsmissbruk, 6 § 1010 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Exempel 
 

1. En anställd förskingrar vid upprepade tillfällen medel för sin 
arbetsgivare.  

Kodas som: Förskingring (1001).  
 

2. Den misstänkte får 400 000 kronor av målsägaren för att be-
tala för hotellmark i Tunisien, men har inte betalat någon ho-
tellmark.  

Kodas som: Förskingring (1001). 
 

3. En person köper en tv och en DVD-spelare på avbetalning 
och säljer dem. 

Kodas som: Olovligt förfogande över avbetalningsgods 
(1002).  

 
4. En person hittar ett körkort och ett pass på en toalett men 

varken anmäler det till polisen eller underrättar ägaren.  

Kodas som: Fyndförseelse (1004). 
 

5. Flera anställda i en butik observerar att en annan anställd inte 
stämplar in varorna vid köp i kassan.  

Kodas som: Trolöshet mot huvudman (1007). 
 

6. Två män påträffas i en stulen bil, och det går inte att visa att 
någon av dem tillgripit bilen.  

Kodas som: Olovligt brukande (1009). 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Brott mot borgenärer m.m., 
11 kap. brottsbalken 

  



 

71 
 

Brott mot borgenärer m.m., 11 kap. 
brottsbalken 
 

Brott mot borgenärer m.m. 
(11 kap. 1–5 § BrB) 
 
Brott mot borgenärer m. m, 11 kap. 1---5 § BrB 
Oredlighet mot borgenärer, grov oredlighet mot borgenärer, 1 § 1111 
Försvårande av konkurs och exekutiv förrättning, 2 § 1115 
Vårdslöshet mot borgenärer, 3 § 1112 
Otillbörligt gynnande av borgenär, 4 § 1113 
Bokföringsbrott, ringa, konkurs, 5 § 1120 
Bokföringsbrott, av normalgraden, konkurs, 5 § 1121 
Bokföringsbrott, grovt, konkurs, 5 § 1122 
Bokföringsbrott, ringa, ej konkurs, 5 § 1123 
Bokföringsbrott, av normalgraden, ej konkurs, 5 § 1124 
Bokföringsbrott, grovt, ej konkurs, 5 § 1125 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 

Konkurs vid bokföringsbrott 
Bokföringsbrottet behöver inte har begåtts i samband med konkursen, 
men konkursen ska vara ett faktum vid anmälningstillfället. 
  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Skadegörelsebrott, 12 kap. 
brottsbalken 
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Skadegörelsebrott, 12 kap. brottsbalken 
 

Skadegörelsebrott 
(12 kap. 1–4 § BrB) 
 
Skadegörelsebrott, 12 kap. 1---4 § BrB 
Skadegörelse, ringa skadegörelse, åverkan, grov skadegörelse, 1---3 § 

På motorfordon (ej genom brand)  1201 
Bilbrand eller brand på annat motorfordon (ej mordbrand) 1211 
Genom brand (ej på motorfordon)  1210 
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)  1205 
Annan skadegörelse (ej klotter)  1212 
Klotter mot kollektivtrafik 1208 
Övrigt klotter 1209 

Tagande av olovlig väg, 4 § 1204 
 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
 

Skadegörelse i samband med tillgrepp 
Skadegörelsebrott som sker i samband med tillgrepp eller tillgrepps-
försök ska inte kodas. Vid försök till biltillgrepp eller stöld ur motor-
fordon ska skadegörelse på motorfordon kodas om skadan är gjord 
på annat ställe på bilen än där ingreppet för att ta sig in i bilen gjordes. 
 

Bilbrand (1211) 
Vid bilbrand eller brand på annat motorfordon ska brottskod 1211 
användas. Om händelsen bedöms vara mordbrand ska dock brottko-
den för mordbrand (1301) användas även om det rör sig om en bil-
brand eller brand på annat fordon. 
 
Exempel 
 

1. En bilägare upptäcker att någon kastat sten genom en ruta 
bak på bilen. Inga andra skador finns.  

Kodas som: Skadegörelse på motorfordon (1201). 
 

2. Någon har försökt tillgripa en personbil. Låset på förarsidan 
är sönderbrutet, kolven borta och tändningslåset förstört. 
Det är slagmärken i lacken på båda dörrarna och vänster 
fram på stötfångaren är en spolardel sönderbruten.  

Kodas som: Försök till biltillgrepp (0801) samt Skadegörelse 
på motorfordon (1201). 
 

3. Polisen beordras till en bilbrand på en parkeringsplats. När 
patrullen anländer har branden just släckts av brandpersonal. 

Kodas som: Skadegörelse, bilbrand eller brand på annat mo-
torfordon (ej mordbrand) (1211). 

 
4. Några ungdomar kastar in en stor sten genom ett sovrums-

fönster till en privat villa. 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Kodas som: Annan skadegörelse ”ej klotter” (1212). 
 

5. Målsägaren uppger att hans granne, som bygger hus, kört 
fordon till sin tomt över målsägarens tomt och därvid nyttjat 
dennes väg utan lov. Vid ett tillfälle förstör grannen en häck 
och vid ett annat tillfälle en rabatt.  

Kodas som: Tagande av olovlig väg (1204) samt annan ska-
degörelse ”ej klotter” (1212). 
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Allmänfarliga brott, 13 kap. 
brottsbalken 
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Allmänfarliga brott, 13 kap. brottsbalken 
 

Allmänfarliga brott 
(13 kap. 1–10 § BrB) 
 
Allmänfarliga brott, 13 kap. 1---10 § BrB 
Mordbrand, grov mordbrand, 1, 2 § 1301 
Allmänfarlig ödeläggelse, 3 § 

Genom sprängning 
Fullbordat brott 1312 
Förberedelse, försök m.m. till brott 1313 

Ej genom sprängning 1309 
Sabotage mot blåljusverksamhet, inkl. grovt, 5 c § 1311 
Allmänfarlig vårdslöshet, 6 §  

Vållande av brand som inte redovisas som mordbrand (1301), skade-
görelse (1210, 1211) eller brand utan misstanke om brott (7001) 

1302 

Annan allmänfarlig vårdslöshet 1303 
Spridande av gift eller smitta, 7 § 1314 
Förgöring, 8 § 1315 
Vårdslöshet med gift eller smittämne, 9 § 1316 
Övriga brott mot 13 kap. 

Sabotage, grovt sabotage, 4, 5 § 1310 
Kapning, sjö- eller luftfartssabotage, 5 a § 1310 
Flygplatssabotage, 5 b § 1310 
Underlåtenhet att avvärja allmän fara, 10 § 1310 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
Allmänfarlig vårdslöshet 6 § (1302) 
Allmänfarlig vårdslöshet (1302) avser vållande av brand eller annan 
skada genom ovarsam hantering av exempelvis eld eller sprängmedel.  
 
Exempel 
 

1. En gärningsperson anlägger eld i ett trapphus. 

Kodas som: Mordbrand (1301). 
 

2. En person placerar en soppåse så nära en platta på spisen att 
påsen börjar brinna. 

Kodas som: Allmänfarlig vårdslöshet (1302). 
 

3. På samma plats utomhus hittar ett par kvinnor flera öppna 
små burkar med ett giftigt ämne som används som bekämp-
ningsmedel mot insekter.  

Kodas som: Spridande av gift eller smitta (1314).  
 

4. Okänd person har slagit sönder lamporna i ”lykthuset” så att 
klarsignal inte kan ges, vilket medför att tåget inte kan köra 
vidare.  

Kodas som: Sabotage (1310).  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Förfalskningsbrott, 14 kap. 
brottsbalken 
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Förfalskningsbrott, 14 kap. brottsbalken 
 

Förfalskningsbrott 
(14 kap. 1–11 § BrB) 
 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 
Brottskoder för förfalskningsbrott ska inte användas i samband med 
bedrägeri, se Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap, brottsbalken, i 
denna publikation.  
 
Exempel 
 

1. En ung kvinna gör sig skyldig till urkundsförfalskning genom 
att ändra födelseåret i personnumret på sin legitimation, från 
1987 till 1985, genom att sätta dit siffran 5 över siffran 7.  

Kodas som: Urkundsförfalskning genom identitetskort 
(1404).  

 
2. En flicka har ändrat i sitt födelseår i passet, genom att ta en 

pappersbit med siffran 4 och klistra den över siffran 6.  

Kodas som: Urkundsförfalskning genom förfalskat pass 
(1405). 

 
3. En man har ett förfalskat utländskt körkort med sin bild och 

sitt personnummer. 

Kodas som: Övrig urkundsförfalskning (1406). 
 

Förfalskningsbrott, 14 kap. 1–11 § BrB 
Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, grov urkundsförfalskning, undertryckande 
av urkund samt brukande av det förfalskade (urkund), 1---4, 10 § genom 

Check 1---4, 10 § 1401 
Svenskt körkort 1---4, 10 § 1402 
Handling som använts för illegal invandring (illegal resa ut från eller 
in i Sverige): förfalskat pass, resedokument, främlingspass, stickers 
för visering och uppehållstillstånd 1---4, 10 § 

 
 
1410 

 Tjänste- eller identitetskort 1---4, 10 § 1404 
 Annan legitimationshandling 1---4, 10 § 1405 
 Övrig urkundsförfalskning 1---4, 10 § 1406 

Signaturförfalskning, brukande av det förfalskade (signatur), 5, 10 §  1407 
Penningförfalskning, olovlig befattning med falska pengar, brukande 
av det förfalskade (penningsedel eller mynt), olaga spridande av efter-
bildning (penningsedel eller mynt), 6, 7, 10, 11 §  

 
1408 

Övriga brott mot 14 kap. 
Märkesförfalskning, förfalskning av fast märke, brukande av det 
förfalskade (märke), 8, 9, 10 § 

 
1409 

Olaga spridande av efterbildning av offentligt värdemärke, 11§ 1409 
Brukande av annat förfalskat 10 § 1409 
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4. En person belånar tavlor i en pantbank. Låntagaren löser inte 
in tavlorna. När pantbanken ska sälja dem visar det sig att de 
är förfalskade.  

Kodas som: Signaturförfalskning, brukande av det förfals-
kade (1407). 

 
5. Vid en husrannsakan påträffas en ryggsäck med en bunt 

falska 20-kronorssedlar och en bunt falska 50-kronorssedlar.  

Kodas som: Olovlig befattning med falska pengar (1408). 
 

6. En bilförare tankar sitt fordon med bensin vid macken och 
lämnar därefter platsen utan att betala.  Det visar sig att for-
donet är falskskyltat och att skyltarna tillhör ett släpfordon.  

Kodas som: Stöld av drivmedel (även diesel), från bensinstat-
ion (genom smitning) (9826) samt Brukande av falskt märke 
(1409).  

 
7. En man kommer med flyget från Istanbul. Han söker asyl i 

Sverige. Han har ett förfalskat tyskt uppehållstillstånd.  

Kodas som: Urkundsförfalskning av handling som använts 
för illegal invandring (1410). 

 
8. En kvinna som kommit med ett flyg från Italien uppvisar ett 

förfalskat pass vid gränskontrollen. 
 
Kodas som: Urkundsförfalskning av handling som använts 
för illegal invandring (1410). 
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Mened, falskt åtal och an-
nan osann utsaga, 15 kap. 
brottsbalken 
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Mened, falskt åtal och annan osann ut-
saga, 15 kap. brottsbalken 
Mened, falskt åtal och annan osann utsaga 
(15 kap. 1–3, 4 a–13 § BrB) 
 
Mened, falskt åtal och annan osann utsaga, 15 kap. 1---3, 4 a---13 § BrB 

Mened, osann partsutsaga, ovarsam utsaga, 1---3 § 1501 
Brukande av osann urkund, gäller pass, 11 § 1504 
Osant intygande, brukande av osann urkund, (exkl. brott som 
ska kodas 1504), 11 § 1---3 st. 1506 
Missbruk av urkund avseende pass, resedokument, främlings-
pass, stickers för visering och uppehållstillstånd, som berör 
migrationsärenden, 12 § 

 
1503 

Missbruk av urkund, (exkl. brott som ska kodas 1503), 12 § 1506 
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse, 7 § 1505 
Osann utsaga inför nordisk domstol, ovarsam utsaga inför 
nordisk domstol, 4 a § 

1506 
 

Osann utsaga inför en internationell domstol, ovarsam utsaga 
inför en internationell domstol, 4 b § 

 
1506 

Falskt åtal, obefogat åtal, 5 § 1506 
Falsk angivelse, obefogad angivelse, 6 § 1506 
Bevisförvanskning, 8 § 1506 
Underlåtenhet att avvärja rättsfel, 9 § 1506 
Osann försäkran, vårdslös försäkran, 10 § 1506 
Förnekande av underskrift, 13 § 1506 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 
Brottskoder för förfalskningsbrott ska inte användas i samband med 
bedrägeri, se Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap, brottsbalken, i 
denna publikation.  
Exempel 
 

1. I tingsrätten säger den misstänkta att hon inte har varit på 
plats vid försäljningen av en butikslokal. Men ett vittne inty-
gar att hon har varit där, vilket visar sig inte vara sant. 

Kodas som: Mened (1501). 

 
2. En person uppvisar en annan persons pass vid gränskontroll.  

Kodas som: Missbruk av urkund avseende pass (1503). 
 

3. En butikskontrollant anger en kvinna för stöld trots att han 
vet att hon är oskyldig. Kvinnan säger att hon har bevisat att 
föremålen som hon hade med sig var inköpta tidigare av hen-
nes dotter.  

Kodas som: Falsk angivelse (1506).  
 

4. En kvinna försöker komma in på en nattklubb genom att an-
vända en annan persons identitetskort.  

Kodas som: Missbruk av urkund (1506). 
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Brott mot allmän ordning, 
16 kap. brottsbalken 
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Brott mot allmän ordning, 16 kap. brotts-
balken 
Brott mot allmän ordning 
(16 kap. 1–6, 8–13, 15 § BrB) 
 
Brott mot allmän ordning, 16 kap. 1---6, 8---15 § BrB 

Falskt larm, 15 §, 1, 2 st. 1602 
Missbruk av larmanordning, 15 § 3 st. 1603 
Uppvigling, 5 § 1612 
Myteri, 6 § 1613 
Hets mot folkgrupp, 8 § 1604 
Olaga diskriminering, 9 § 1605 
Brott mot griftefrid, 10 § 1614 

Barnpornografibrott, 10 a § 
Internetrelaterat  1608 
Ej internetrelaterat 1607 

Djurplågeri, 13 § 1609 
Övriga brott mot 16 kap. 

Upplopp, våldsamt upplopp, 1, 2 § 1615 
Ohörsamhet mot ordningsmakten, 3 § 1615 
Störande av förrättning eller av allmän sammankomst, 4 § 1615 
Olaga våldsskildring, 10 c §  1615 
Otillåten utlämning av teknisk upptagning, 10 d § 1615 
Otillåtet förfarande med pornografisk bild, 11 § 1615 
Förledande av ungdom 12 § 1615 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 
Övriga brott mot 16 kap. (1615) utom 16 § 
Observera att brott mot 16 kap. 16 § BrB (förargelseväckande bete-
ende) inte ska kodas med brottskod 1615, utan med 9001 (Övriga 
brott mot brottsbalken som inte tidigare har förekommit i denna för-
teckning). 
 
Definitioner 

Internetrelaterat (1608) 
Avser elektroniskt överförd information via sociala medier, chattar, 
sms eller dylikt.  

 
Exempel 
 

1. Det kommer ett telefonsamtal till polisen om att ett rån pågår 
i en viss butik. Efter en större polisinsats med flera patruller 
inblandade kan en patrull konstatera att det är lugnt i butiken 
och att det aldrig pågått något rån under den aktuella tiden.  

Kodas som: Falskt larm (1602). 
 

2. En person för en tändare mot skolans branddetektor och ut-
löser larmet under en förmiddag. Skolan utrymmer samtliga 
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elever och larmtjänst tillkallas för att lokalisera vilken larm-
sektion som löstes ut.  

Kodas som: Missbruk av larmanordning (1603). 
 

3. En polispatrull uppmärksammas på en bil med ett hakkors 
på. De kan konstatera att hakkorset är väl synligt och mycket 
väl kan väcka anstöt hos förbipasserande.  

Kodas som: Hets mot folkgrupp (1604). 
 

4. Två män avvisas från krogen, och enligt dem beror det på 
deras hudfärg.  

Kodas som: Olaga diskriminering (1605). 
 

5. En anställd på ett företag laddar ner barnpornografi från in-
ternet till sin tjänstedator. 

Kodas som: Internetrelaterat barnpornografibrott (1608). 
 

6. En kvinna är på fest hos tillfälligt bekanta. De har två hundar 
som verkar fara mycket illa. Enligt de andra som är på festen 
brukar mannen som äger hundarna slå dem, och hundarna 
får mycket sällan gå ut och kissa. Hundarna blir skrämda när 
man höjer handen, som om de är rädda att man ska slå dem.  

Kodas som: Djurplågeri (1609). 

 
7. De misstänkta gärningspersonerna ingår i en folksamling, 

och med förenat våld mot människor och egendom sätter de 
sig upp mot Polismyndigheten, för att hindra dem i deras 
uppgift att upprätthålla ordningen. 

Kodas som: Våldsamt upplopp (1615). 
  
  



 

85 
 

 

Brott mot allmän verksam-
het m.m., 17 kap. brottsbal-
ken 
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Brott mot allmän verksamhet m.m., 
17 kap. brottsbalken 
 

Brott mot allmän verksamhet m.m. 
(17 kap. 1, 2, 4, 5, 7–13, 15 § BrB) 
 
Brott mot allmän verksamhet m. m, 17 kap. 1, 2, 4, 5, 7---13, 15 § BrB 
Våld mot tjänsteman, 1, 5 § 

Mot polis, där våldet beräknas medföra att polisen blir arbetsoför-
mögen under kortare tid än ett dygn, eller inte alls 

 
1701 

Mot polis, där våldet beräknas medföra att polisen blir arbetsoför-
mögen under ett dygn eller längre tid  

 
1702 

Mot ordningsvakt (se definition) 1703 
Mot övriga tjänstemän (se definition) 1704 
Hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, 1, 2, 5 §  1705 
Våldsamt motstånd, 4, 5 § 1706 
Övergrepp i rättssak, 10 § 1709 

Övriga brott mot 17 kap. 
Otillbörligt verkande vid röstning, tagande av otillbörlig belöning 
vid röstning, 8 § 

 
1710 

Brott mot rösthemlighet, 9 § 1710 
Skyddande av brottsling, 11 § 1710 
Främjande av flykt, 12 §  1710 
Överträdelse av myndighets bud, hindrande av förrättning, 13 § 1710 
Föregivande av allmän ställning, 15 § 1710 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 

Grupp (1701–1705) 
Avser två eller fler tjänstemän som gemensamt utsatts för våld, hot 
eller förgripelse. 

Ordningsvakt (1703) 
Med ordningsvakt avses den som är behörig/godkänd att arbeta som 
ordningsvakt och med godkänt resultat genomgått sådan grundut-
bildning (i enlighet med lagen (1980:578) om ordningsvakter). Obser-
vera att väktare tillhör övriga tjänstemän (1704). 

Övriga tjänstemän (1704) 
Avser samtliga tjänstemän utom polis och ordningsvakt. Med tjänste-
man avses till exempel väktare, åklagare och socialtjänsteman. 
 
Exempel 
 

1. Två berusade 15-åriga flickor ska omhändertas, och sparkar 
poliserna på benen. De gör våldsamt motstånd genom att för-
söka sparka ut rutorna på polisbilen. De kränger med krop-
pen och fäktar med armarna.  

Kodas som: Våld mot polis, där våldet beräknas medföra att 
polisen blir arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn 
(1701). 

 
2. En busschaufför blir misshandlad när han ska köra i väg med 

nattbussen.  
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Kodas som: Våld mot övriga tjänstemän (1704). 
 

3. En person som har avlagt vittnesmål får ett sms från en okänd 
person, med texten: ”Om du inte tar tillbaka ditt vittnesmål 
kommer du att råka riktigt illa ut!!!”. 

Kodas som: Övergrepp i rättssak (1709). 
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Högmålsbrott, 18 kap. 
brottsbalken 
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Högmålsbrott, 18 kap. brottsbalken 
Högmålsbrott 
(18 kap. 1, 3–6 § BrB) 
 
Högmålsbrott, 18 kap. 1, 3---6 § BrB 
Uppror, 1 § 1802 
Väpnat hot mot laglig ordning, 3 § 1803 
Olovlig kårverksamhet, 4 §  1804 
Brott mot medborgerlig frihet, 5 § 1805 
Svikande av försvarsplikt, 6 § 1806 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 

Svikande av försvarsplikt (1806) 
Observera att endast brott mot 18 kap. 6 § BrB ska kodas med brott-
skod 1806. Brottskoden är ej avsedd för brott mot totalförsvarsplik-
ten. Brott mot totalförsvarsplikten där fängelse ingår i straffskalan 
ska kodas med 4013, och brott mot totalförsvarsplikten där enbart 
böter ingår i straffskalan ska kodas med 9001. 
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Brott mot Sveriges säkerhet, 
19 kap. brottsbalken 
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Brott mot Sveriges säkerhet, 19 kap. 
brottsbalken 
Brott mot Sveriges säkerhet 
19 kap. 1–10, 10 a, 10 b, 12, 13 § BrB) 
 
Brott mot Sveriges säkerhet, 19 kap. 1---10, 10 a, 10 b, 12, 13 § BrB 
Spioneri, grovt spioneri, 5, 6 § 1902 
Vårdslöshet med hemlig uppgift, 9 § 1903 
Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, 10 § 1904 
Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt, 10 a § 1905 
Olovlig underrättelseverksamhet mot person, 10 b § 1906 
Övriga brott mot Sveriges säkerhet 1---4, 7---8, 11---13 § 1907 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 
Intrång på militärt område hör inte till detta avsnitt. 
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Tjänstefel m.m., 20 kap. 
brottsbalken 
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Tjänstefel m.m., 20 kap. brottsbalken 
 

Tjänstefel m.m. 
(20 kap. 1–3 § BrB) 
 
Tjänstefel m. m, 20 kap. 1---3 § BrB 
Tjänstefel, grovt tjänstefel, 1 § 2002 
Brott mot tystnadsplikt, 3 §  2004 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Exempel 
 

1. En person har fått för mycket ersättning av Försäkringskas-
san och vill betala tillbaka, men handläggaren vägrar att ta 
emot pengarna, och anmäls därför för tjänstefel. 

Kodas som: Tjänstefel (2002). 
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Landsförräderi m.m. 
22 kap. brottsbalken 
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Landsförräderi m.m. 22 kap. brottsbalken 
 

Om landsförräderi m.m.  
(22 kap. BrB) 
 
Om landsförräderi m.m. 22 kap. BrB 
Brott mot 22 kap. BrB 2204 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat 
finns att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentar 
Brott mot 22 kap. BrB omfattar brott som utförs i den situation då 
landet befinner sig i krig och som medför men för totalförsvaret eller 
bistånd till fienden samt olovlig befattning med kemiska vapen eller 
minor. 
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Brottsbenämningar i special-
straffrätten  



 

97 
 

 

Brottsbenämningar i specialstraffrätten 
 

Brott mot miljöbalken m.m. 
Miljöbalken (1998:808) 

Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424) 

Jaktlagen (1987:259) 

Fiskelagen (1993:787) 
 
Brott mot miljöbalken m.m. 
Miljöbalken, 29 kap.  

Miljöbrott, även grovt, 1 § 8001 
Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd, 2, 2 a § 8015 
Artskyddsbrott, även grovt, 2 b § 8016 
Otillåten hantering av en invasiv främmande art, 2 c § 8020 
Miljöfarlig kemikaliehantering, olovlig kemikaliehantering, kemikalieregi-
streringsbrott, 3, 3 a, 3b § 8003 

Otillåten miljöverksamhet, 4 § 
Genom avsaknad av tillstånd etc. 1 st. 1 p. 8004 
Genom brytande mot villkor i tillstånd etc. 1 st. 2 p. 8005 
Försvårande av miljökontroll, 5 § 8006 
Bristfällig miljöinformation, 6 § 8007 
Nedskräpning, 7 § 8008 
Övriga brott mot miljöbalken, 8 § 8017 

Otillåten avfallstransport, inkl. grovt 4 a § 
Nationell avfallstransport 1 p. 8018 
Gränsöverskridande (inom, till och från EU) avfallstransport 2---15 p. 8019 

Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, 10 kap. 1---5 § 8014 
Jaktlagen (1987: 259)  

Jaktbrott, grovt jaktbrott, jakthäleri (ej illegal rovdjursjakt), 43, 44, 46 § 4011 
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur och kungsörn) 4031 

Fiskelagen (1993:787) 37---38, 40 § 4012 
 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
Jaktbrott (4011) 
Observera att endast brott mot jaktlagen enligt 43, 44 och 46 § ska 
kodas med brottskod 4011. Brott mot jaktlagen med lägre straff än 
fängelse i straffskalan, såsom brott mot jaktlagen 45 §, som bl.a. rör 
underlåtenhet att anmäla viltolyckor, ska kodas med brottskod 9001. 
 
Exempel 
 

1. En näringsidkare visar sig ha transporterat avfall utan att 
verksamheten/företaget har det tillstånd som krävs.  

Kodas som: Otillåten avfallstransport (8018). 
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2. Tre containrar med avfall kan visas vara på väg ut ur EU utan 
att exportören har det skriftliga godkännande som krävs en-
ligt förordning (EG) nr. 1013/2006.  

Kodas som: Otillåten avfallstransport (8019).  
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Brott mot trafikbrottslagen m.m. 
Trafikbrottslagen (1951:649) 

Trafikförordningen (1998:1276) 

Sjölagen (1994:1009) 

Sjötrafikförordningen (1986:300) 

Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan 

Övriga trafikbrott med endast böter i straffskalan 
 
Brott mot trafikbrottslagen m.m. 
 Med endast 

böter i straff-
skalan 

Med fängelse i 
straffskalan 

Trafikbrottslagen (1951:649) 
Vårdslöshet i trafik, 1 § 1 st. 3101  
Grov vårdslöshet i trafik, 1 § 2 st.  3001 
Olovlig körning, grov olovlig körning, 3 § 1 st.   3002 
Åsidosatt föreskrift, 3 § 2 st.  3003 
Tillåtit olovlig körning etc., 3 § 3 st.  3004 
Rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av 
enbart alkohol eller under påverkan av både al-
kohol och narkotika, 4, 4 a § 

 3005 

Rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av 
enbart narkotika, 4, 4 a § 

 3070 

Smitning trafikolycksplats, 5 §   
Med betydande material- eller personskador, 
eller med dödligt utfall 

 3007 

Med lindriga eller inga material- och person-
skador 

 3008 

Trafikförordningen (1998:1276) 
Smitning från parkeringsskada, 2 kap, 8 § 2 st. 
och 14 kap. 3 § 1 p. a 

3112  

Hastighetsöverträdelse på väg, 3 kap. 16---17 § 3141  
Bilbältesbrott, 4 kap. 10 §, 10 a § 1 st., 10 c §, 
14 kap. 3, 5 och 8 § 

3151  

Beteendebrott i trafiken 3111  
Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan  3161 
Övriga vägtrafiksbrott mot trafikförordningen, 
fordonsförordningen m.fl. där endast böter in-
går i straffskalan 

3171  

Sjölagen (1994:1009), 20 kap. 
Sjöfylleri, 4, 5 §  3201 
Övriga brott mot sjölagen (med fängelse i 
straffskalan), 1, 2, 6---9, 13, 14 § 

 3203 

Sjötrafikförordningen (1986:300)  
Fartöverträdelse till sjöss, 2 kap. 2 §, 2 a § p. 1 
och 5 kap. 1§ 3 p. 

3202  

Övriga sjötrafikbrott mot sjölagen, sjötrafikför-
ordningen och vattenskoterförordningen där 
endast böter ingår i straffskalan 

3204  

 
  
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
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Betydande kontra lindriga skador, vid smitning från trafikolycksplats 
Syftet med uppdelningen av betydande respektive lindriga skador vid 
smitning från trafikolycksplatser är att kunna skilja ut allvarligare tra-
fikolyckor från händelser av typen parkeringsskador. 
 
Trafikolycka med betydande material- eller personskador eller dödligt 
utfall (3007) 
Trafikolycka som inneburit något av följande: materialskador som in-
nebär att fordon eller andra objekt inte längre kan anses brukbara, 
personskador som kräver vård på sjukhus eller som bör undersökas 
av vårdpersonal, eller personskador med dödlig utgång. 
 
Trafikolycka utan skador eller med endast lindriga material- och per-
sonskador (3008) 
Trafikolycka utan vare sig material- eller personskador, eller med end-
ast lindriga materialskador (såsom mindre plåtskada eller skadad for-
donslykta), så att fordon eller andra objekt fortfarande kan anses 
brukbara, och med endast lindriga personskador som inte kräver 
undersökning av vårdpersonal. 
 
Kommentarer 
Smitning trafikolycka (3007, 3008) 
Observera att endast brott mot trafikbrottslagen 5 §, smitning från 
trafikolycka, ska kodas med brottskod 3007 eller 3008. Brott mot 
trafikförordningen 2 kap, 8 § 2 st. och 14 kap. 3 § 1 p. a, smitning 
från parkeringsskada med endast böter i straffskalan, ska kodas med 
brottskod 3112. 
 
Rattfylleri (3005, 3070) 
Till rattfylleri, grovt rattfylleri (3005, 3070) räknas även fylleri vid 
framförande av motorfordon och spårvagn. För sjöfylleri används ko-
den 3201. För fylleri under framförande av andra transportmedel 
(flyg, tåg m.fl.) används koden 4013 (övriga brott enligt speciallag-
stiftningen för vilka fängelse ingår i straffskalan). Observera att 
brottsbenämningarna i 1 § 1 st. och 2 § enbart har böter i straffskalan, 
och dessa brottsbenämningar ingår därför inte här. 
 
Vid rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av både alkohol och 
narkotika samt vid rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av en-
bart narkotika ska även bruk av narkotika kodas (5011). 
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Brott mot lag om straff för smuggling m.m. 
Lag om straff för smuggling (2000:1225) 

Lagen om punktskattekontroll (1998:506) 

Lag (2000:1225) om straff för smuggling m.m. 
Smuggling, olovlig in- och utförsel Annat än grovt, 

3, 4, 7, 14 § 
Grovt, 5, 14 § 

Av alkohol- eller tobaksvaror 4055 4058 
Av dopningsmedel 4103 4104 
Av icke narkotikaklassade läkemedel 4035 4037 
Av hälsofarliga varor 4101 4102 
Av övriga varor, ej dopningsmedel, alkohol, tobak, 
icke narkotikaklassade läkemedel eller hälsofar-
liga varor 

4105 4106 

Narkotikasmuggling, olovlig in- och  
utförsel, 6 § 

Annat än grovt, 
1---2 st., 7 § 

Grovt, 3 st. Synnerligen 
grovt, 4 st. 

4046 4047 4054 
Vapensmuggling, olovlig in- och  
utförsel, 6 a § 

4107 4108 4109 

Smuggling av explosiv vara, olovlig 
in- och utförsel, 6 b § 

4110 4111 4112 

Tullbrott, vårdslös tullredovisning, 8, 10, 11 § 
Med alkohol- eller tobaksvaror 4061 
Med icke narkotikaklassade läkemedel 4039 
Med övriga varor (annat än alkohol- eller tobaksvaror och icke nar-
kotikaklassade läkemedel 

4098 

Olovlig befattning med smuggelgods, 12, 13 § 
Med narkotika 4066 
Med vapen 4116 
Med explosiva varor 4115 
Med alkohol- eller tobaksvaror 4063 
Med dopningsmedel 4114 
Med icke narkotikaklassade läkemedel 4099 
Med hälsofarliga varor 4113 
Med övriga varor (annat än narkotika, vapen, explosiva varor, dop-
ningsmedel, alkohol, tobak, icke narkotikaklassade läkemedel eller 
hälsofarliga varor) 

4117 

Lag om punktskattekontroll (1998:506) 
Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor, 5 kap. 1 § 4068 
Olovlig befattning med punktskattepliktiga varor, 5 kap. 1 a, 1 b § 4067 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
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Narkotikastrafflagen m.m. 
Narkotikastrafflagen (1968:64)  

Lagen om kontroll av narkotika (1992:860) 

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1969) 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 

Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor (1999:42) 

Alkohollag (2010:1622) 

Tobakslag (1993:581) 

Läkemedelslag (2015:315) 

Lag (2009:366) om handel med läkemedel 

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Narkotikastrafflagen m.m. 
Narkotikastrafflagen (1968:64), 1---3, 3 a, 3 b § 

Framställning, oaktsam medverkan till framställning (vårdslöshet med nar-
kotika)  

5004 

Överlåtelse; utbjudande av narkotika till försäljning, förvaring eller beford-
ran av vederlag för narkotika, förmedling av kontakter mellan säljare och 
köpare eller annan åtgärd ägnad att främja narkotikahandel; förvärv i över-
låtelsesyfte; anskaffning, bearbetning, förpackning, transportering, förva-
ring eller annan befattning med narkotika som ej är avsedd för eget bruk; 
oaktsamma förfaranden enligt ovan (vårdslöshet med narkotika) 

5005 

Innehav 5010 
Bruk 5011 

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika, 13 § 5001 
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 3, 3 a § 

Framställning, inkl. grovt 5013 
Överlåtelse, inkl. grovt 5014 
Innehav, inkl. grovt 5015 
Bruk, inkl. grovt  5016 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)  
Yrkesmässig hantering eller hantering av större mängd brandfarliga varor 
utan tillstånd, 16 § 1 st. och 29 § 2 st. 1 p. 

4120 

Hantering, överföring, import eller export av explosiva varor utan tillstånd, 
16 § 1 st. och 29 § 2 st. 2 p. 

4121 

Hantering, överföring, import eller export av explosiva varor utan tillstånd, 
grovt brott och synnerligen grovt brott, 16 § 1 st. och 29 a § 

4122 

Hantering, överföring, import eller export av brandfarliga eller explosiva va-
ror utan att vidta försiktighetsmått, 6 § och 28 § 1 st. 

4123 

Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor (1999:42)  
Innehav, 3 § 1 st. 7 p. och 4 § 1 st. 4118 
Övriga brott, 3 § 1 st. 2-6 p. och 4 § 1-2 st. 4119 

Alkohollagen (2010:1622) 11 kap. 
Olovlig befattning med sprit genom tillverkning inkl. grovt, 1 § 1 p, 2 §, 4 § 5046 
Olovlig befattning med sprit genom förvärv, innehav m.m. av sprit eller sprit-
drycker som är olovligt tillverkade, 1 § 2 p., 4 § 

 
5045 

Olovlig försäljning av alkohol, inkl. grovt, olovligt innehav av alkohol,3, 4, 6 § 5047 
Olovlig vin- och öltillverkning m.m., 5 § 5042 
Olovligt anskaffande av alkohol, olovlig hantering av alkohol, 7, 9 § 5043 
Olovlig försäljning av teknisk sprit m.m., 8 § 5048 

Tobakslag (1993:581) 5049 
Läkemedelslag (2015:315) 16 kap. 1 § 4032 
Lag (2009:366) om handel med läkemedel, 9 kap. 1, 1 a § 4033 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 24 § 4034 

 
 Antalsräkning 
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Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
En brottslig gärning kan vid ett och samma tillfälle omfatta flera 
brottskoder. Grundregeln är att den brottsliga gärningen redovisas på 
den kod som kommer först i Klassificering av brott. Detta innebär att 
exempelvis innehav konsumeras av överlåtelse, smuggling respektive 
framställning. 
 
Undantag från ovanstående regel ska dock göras för bruk och inne-
hav. Det vill säga, i de fall där både bruk och innehav vid samma 
tillfälle kan styrkas, ska båda brotten kodas. 
Dock förutsätter inte ett brott om bruk automatiskt att ett brott om 
innehav förelegat. 
 
Notera att i ovanstående lagar är vissa av brotten straffbelagda i 
smugglingslagen. Därmed är någon av koderna för brott mot smugg-
lingslagen tillämpliga. 

 
 Exempel 
 

1. Vid skyddsvisitation av en yngre man visar det sig att han har 
en tårgasspray samt tio valiumtabletter à 10 mg på sig.  

Kodas som: Olaga innehav av annat vapen (4077) samt inne-
hav av narkotika (5010). 

 
1. Vid genomförd husrannsakan påträffas en till synes felfri 

hembränningsapparat, socker, snabbjäsningsmedel, aktivt 
kol och ett antal plastdunkar.  

Kodas som: Olovlig befattning med sprit genom tillverkning 
(inkl. grov), (5046). 

 
2. En restaurang serverar alkohol trots att den fått sitt serve-

ringstillstånd återkallat. 

Kodas som: Olovlig försäljning av alkohol, inkl. grov, olov-
ligt innehav av alkohol (5047). 

 
2. En pappa förser sin 14-åriga dotter med alkohol genom att 

ge henne två 33 cl-flaskor cider à 4,5 volymprocent. 

Kodas som: Olovligt anskaffande av alkohol, olovlig hante-
ring av alkohol (5043). 

 
3. En livsmedelsbutik säljer öl à 3,5 volymprocent till ungdomar 

under 18 år.  

Kodas som: Olovligt anskaffande av alkohol, olovlig hante-
ring av alkohol (5043) 

4. En restaurang serverar alkohol till personer under 18 år.  

Kodas som: Olovligt anskaffande av alkohol, olovlig hante-
ring av alkohol (5043). 
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Brott mot skattebrottslagen m.m. 
Skattebrottslagen (1971:69)  

Folkbokföringslag (1991:481)  

Lagen om näringsförbud (1986:436) 

Aktiebolagslagen (2005:551) 

Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden 
(2016:1307) 

Lag om straff för penningtvättsbrott (2014:307) 

Brott mot skattebrottslagen m.m. 
Skattebrottslagen (1971:69) 

Skattebrott, skatteförseelse, avseende enbart mervärdesskattelagen, 
2---4 § 

 
5020 

Skattebrott, skatteförseelse, avseende övrig skattelagstiftning eller 
både mervärdesskattelagen och övrig skattelagstiftning, 2---4 § 

5021 

Vårdslös skatteuppgift, 5 § 5022 
Skatteavdragsbrott, 6 § 5025 
Skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning, 7, 8 §   5023 
Försvårande av skattekontroll, 10 § 5024 
Grovt skattebrott 5026 

Folkbokföringslag (1991:481) 
Folkbokföringsbrott inkl. grovt, 42 § 5083 

Lagen (1986:436) om näringsförbud 
Överträdelse av näringsförbud, 47 § 5030 

Aktiebolagslagen (2005:551), 30 kap. 
Underlåtenhet att föra/hålla aktiebok tillgänglig, 1 § 1 st. 2 p. 5035 
Brott mot låneförbudet m.m., 1 § 1 st. 4 p. 5036 
Brott mot bulvan-/målvaktsbestämmelser, 1 § 3 st. 5037 
Övriga brott mot aktiebolagslagen, 1 § 1 st. 1 p., 3 p.  5038 

Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, 
2 kap. 

Insiderbrott, 1, 7 § 5078 
Insiderbrott, grovt brott, 1, 7 § 5079 
Obehörigt röjande av insiderinformation, 3 § 5080 
Marknadsmanipulation, 4, 7 § 5081 
Marknadsmanipulation, grovt brott, 4, 7 § 5082 

Lag om straff för penningtvättsbrott (2014:307) 
Penningtvättsbrott (3---4 §) 5121 
Penningtvättsbrott, grovt brott (5 §) 5122 
Penningtvättsförseelse (6 §) 5123 
Näringspenningtvätt (7 § 1st) 5124 
Näringspenningtvätt, grovt brott (7 § 2 st.) 5125 
Näringspenningtvätt, ringa brott (7 § 3 st.) 5126 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
  
Definitioner 
Grovt skattebrott (5026) är skattebrott då 

• det rör stora belopp 
• man använt falska handlingar 
• man använt vilseledande bokföring 
• brottet utförts systematiskt eller i större omfattning 
• brottet i annat fall varit av synnerligen farlig art. 

 

http://www.bra.se/klassificeringavbrott


 

105 
 

Omständighet: varje ny handelsdag på börser och andra marknads-
platser.  
 
Exempel 
 

1. En näringsidkare driver näringsverksamhet i AB och enskild 
firma, och påstår i var och en av dessa verksamheter att han 
har F-skatt.  

Kodas som: Skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovis-
ning (5023). 

  

Bidragsbrottslagen 
(2007:612)  
 
Bidragsbrottslagen 
Bidragsbrott Ringa, 

2 § 
Normalt, 
2 § 

Grovt, 
3 § 

Vårdslöst bi-
dragsbrott, 4 § 

Mot Försäkringskassan 5060 5061 5062 5063 

Mot kommunerna 5064 5065 5066 5067 

Mot arbetslöshetskassorna 
och Arbetsförmedlingen 

 
5068 

 
5069 

 
5070 

 
5071 

Mot övriga i lagen angivna 
myndigheter PPM/Pens-
ionsmyndigheten, CSN och 
Migrationsverket) 

 
 
 
5072 

 
 
 
5073 

 
 
 
5074 

 
 
 
5075 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Exempel 
 

1. En person skickar in en ansökan om tillfällig föräldrapenning 
avseende vård av sjukt barn, men arbetar som vanligt. 

Kodas som: bidragsbrott med lämplig brottskod enligt ovan.  
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Brott mot vapenlagen och knivlagen 
Vapenlagen (1996:67) 

Knivlagen (1988:254) 
 
Brott mot vapenlagen och knivlagen 
Vapenlag (1996:67), 9 kap.  Vapen-

brott, annat 
än grovt 

Grovt va-
penbrott, 
synnerligen 
grovt va-
penbrott 

Innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol, 1, 
1 a § 

4073 4074 

Innehav av jaktvapen, 1, 1 a § 4075 4076 
Innehav av annat vapen, 1, 1 a § 4077 4078 
Överlåtelse eller utlåning av skjutvapen, 1, 1 a § 4079 4080 
Annat brott mot vapenlagen, 1 b, 2 § 4081 

Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 
Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats, 
överlåtelse eller saluhållande av knivar m.m., 4 § 

 
4023 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 
Grovt vapenbrott 
Vid grovt vapenbrott gäller att vapnet har innehafts på allmän plats, 
eller varit av särskilt farlig beskaffenhet, eller att brottet har avsett 
flera vapen, eller att gärningen har varit av särskilt farlig art. 
Vid synnerligen grovt gäller att brottet har avsett ett stort antal vapen. 
 
Definitioner 
Annat vapen  
Annat vapen avser annat än pistol, revolver, kulsprutepistol eller jakt-
vapen. Till exempel automatkarbin eller avsågat hagelgevär (helt ha-
gelgevär kodas som jaktvapen). Avser ej innehav av ammunition, som 
kodas som Annat brott mot vapenlagen (4081). 
 
Exempel 
 

1. En ung man påträffas med ett airgun-vapen.  

Kodas som: Vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller 
kulsprutepistol (4073). 

 
2. En person står och viftar med en pistol. Vid kontroll visar det 

sig att han inte har någon licens.  

Kodas som: Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; 
innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol (4074). 

 
3. I en lägenhet påträffas en avsågad pipa till ett hagelvapen 

samt samtliga övriga delar till vapnet för att göra det kom-
plett. 

Kodas som: Vapenbrott; innehav av jaktvapen (4075). 
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4. I ett fordon anträffas ett kulgevär av märket Geco.22 long. 

Kodas som: Vapenbrott; innehav av jaktvapen (4075). 
 

5. En person är misstänkt för brott mot vapenlagen, eftersom 
han innehar en burk pepparspray och en burk tårgasspray. 

Kodas som: Vapenbrott; innehav av annat vapen (4077). 
 

6. En misstänkt uppger att han har en ficklampa i fickan, men 
det konstateras vara en elpistol. 

Kodas som: Vapenbrott; innehav av annat vapen (4077). 
 

7. Polisen kallas till en plats med anledning av pågående inbrott. 
På plats visar det sig att aktuell adress är en byggplats som är 
omgärdad av staket. När polisen anländer står två personer 
på insidan av staketet. I samband med skyddsvisitation an-
träffas en kniv på den ena personen. 

Kodas som: Olaga intrång (9472) samt Brott mot knivlagen 
(4023). 

  

Utlänningslagen  
(2005:716) 
 
Utlänningslagen, 20 kap. 
Olovlig vistelse i Sverige, 1 § 4126 
Uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots beslut om utvisning, 2 § 4069 
Har anställning eller bedriver verksamhet utan att inneha arbets-
tillstånd, 3 § 4070 
Har utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige, eller 
saknar arbetstillstånd, 5 § 4071 
Hjälp till utlänning att olovligen uppehålla sig i Sverige, annan EU-
stat eller Schengenområdet, 7 § 4124 
Människosmuggling, 8 §  4025 
Organiserande av människosmuggling, 9 § 4026 
Övriga brott mot utlänningslagen, 4, 6 § 4125 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Exempel 
 

1. En kvinna uppger att hon har blivit hjälpt att komma till Sve-
rige mot ersättning. Hon betalade en man 3 000 US-dollar 
för att han skulle hjälpa henne. Hon fick då ikläda sig hans 
frus identitet. När hon reste in i Sverige uppgav hon den iden-
titeten.  

Kodas som: Människosmuggling (4025). 
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Brott mot immaterialrätten  
Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) 

Lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning (2000:171)   

Lagen om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter 
(1992:1685)  

Lag (2018:1653) om företagsnamn  

Patentlagen (1967:837) 

Mönsterskyddslagen (1970:485) 

Växtförädlarrättslagen (1997:306) 

Varumärkeslagen (2010:1877) 
 

Brott mot immaterialrätten 
Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729), lagen om förbud 
beträffande viss avkodningsutrustning (2000:171) 

Brott mot upphovsrätten genom fildelning 5101 
Brott mot upphovsrätten ej genom fildelning 5102 

Lagen om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (1992:1685), lag 
(2018:1653) om företagsnamn, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen 
(1970:485), växtförädlarrättslagen (1997:306), varumärkeslagen (2010:1877) 

Brott mot det industriella rättsskyddet med hjälp av internet 5129 
Brott mot det industriella rättsskyddet ej med hjälp av internet 5130 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Definitioner 
Med brott mot upphovsrätten (5101, 5102) avses  

• intrång i den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) 
• intrång i närstående rättigheter (5 kap. URL) 
• ingrepp mot skyddet för tekniska åtgärder (6 kap. URL) 
• tillgängliggörande av upphovsrättsskyddade verk (1 kap. 2 § 

lagen om (1960:729) upphovsrätt till litterära och konstnär-
liga verk) 

• exemplarframställning av upphovsrättsskyddade verk 
(1 kap. 2 § lagen om (1960:729) upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk). 

 
Med tillgängliggörande (1 kap. 2 § lagen om (1960:729) upphovsrätt 
till litterära och konstnärliga verk) avses 

• när verk görs tillgängligt för allmänheten utan rättigheter till 
det (t.ex. uppladdning) 

• när verk framförs offentligt, med eller utan tekniskt hjälpme-
del (t.ex. när en teaterpjäs uppförs på en scen för allmänheten 
eller när en cd-skiva spelas upp på en restaurang)  

• när exemplar av ett verk visas offentligt (gäller endast utan 
tekniskt hjälpmedel)  

• när exemplar av ett verk bjuds ut till försäljning, uthyrning 
eller utlåning eller annars sprids till allmänheten (t.ex. via en 
webbplats eller i butik). 

 
Med exemplarframställning (1 kap. 2 § lagen om (1960:729) upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk) avses 
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• varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent fram-
ställning av exemplar av ett verk, oavsett i vilken form eller 
med vilken metod exemplarframställningen sker och oavsett 
om den sker helt eller delvis (t.ex. nedladdning, kopierade cd-
skivor m.m.). 

 
Med fildelning avses 

• upp- eller nedladdning, tillgängliggörande och exemplar-
framställning av filer via datornätverk, t.ex. internet. 

 
Med hjälp av internet avses 

• försäljning, spridning eller användning av objekt som omfat-
tas av det industriella rättsskyddet över internet. 
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Terroristbrott, finansiering av terroristbrott samt särskilt 
allvarlig brottslighet i vissa fall m.m. 
Terroristbrottslag (2022:666) (trädde i kraft 1 juli 2022) 

Lag om straff för terroristbrott (2003:148) (upphörde 30 juni 2022) 

Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet 
(2010:299) (upphörde 30 juni 2022) 

Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa 
fall (2002:444) (upphörde 30 juni 2022) 

Lag om vissa internationella sanktioner (1996:95) 

Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott 

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor 

Skyddslag (2010:305) 
 
Terroristbrott, finansiering av terroristbrott samt särskilt allvarlig brottslighet i 
vissa fall m.m. 
Lag om straff för terroristbrott (2003:148) (samt Terroristbrottslag (2022:666)) 

Terroristbrott, 2 § (samt 4 § (2022:666)) 7002 
Försök till terroristbrott, 4 § (samt 4 § (2022:666)) 7003 
Förberedelse till terroristbrott, 4 § (samt 4 § (2022:666))  

genom finansiering 7004 
ej genom finansiering  7005 

Stämpling till terroristbrott, 4 § (samt 4 § (2022:666)) 7006 
Underlåtenhet att avslöja terroristbrott, 4 § (samt 4 § (2022:666)) 7007 

Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terrorist-
brott och annan särskilt allvarlig brottslighet (2010:299)  
(samt Terroristbrottslag (2022:666)) 

Samröre med en terroristorganisation, 2 b § (samt 5 § (2022:666)) 7026 
Offentlig uppmaning till samröre med en terroristorganisation eller till 
särskilt allvarlig brottslighet, 3 § (samt 7 § (2022:666)) 

7008 

Förmå annan att ha samröre med en terroristorganisation eller att 
begå/medverka till särskilt allvarlig brottslighet, 4 §  
(samt 8 § (2022:666)) 

7009 

Ge utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet, 5 § (samt 9 § 1 p. (2022:666)) 

7010 

Ta del av utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet, 5 a § (samt 9 § 2 p. (2022:666)) 

7020 

Reser i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation eller att begå, 
förbereda m.m. särskilt allvarlig brottslighet, 5 b §  
(samt 10 § (2022:666)) 

7021 

Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (2002:444) 
(samt finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet, 6 § (2022:666)) 

Insamling, tillhandahållande eller mottagande av medel för finansiering 
av terroristbrott, 3 § p 1 (samt 6 § p. 1 a (2022:666)) 

7022 

Insamling m.m. av medel för finansiering av personer eller sammanslut-
ning som begår terroristbrott, 3 § p 2 (samt 6 § p. 2 (2022:666)) 

7023 

Insamling m.m. av medel för samröre med en terroristorganisation,  
3 § p 3 

7027 

Insamling m.m. av medel för finansiering av offentlig uppmaning, rekry-
tering, utbildning eller resa i avsikt att begå eller annars medverka till 
terroristbrott, 3 a § 

7024 

Insamling m.m. av medel för finansiering av annan särskilt allvarlig 
brottslighet än terroristbrott, 3, 3 a, 4 § (samt 6 § p. 1 b (2022:666)) 

7025 

Försök till insamling, tillhandahållande eller mottagande m.m. av medel 
för finansiering av terroristbrott, 4 § (samt 11 § (2022:666)) 

7012 

Forts. Terroristbrott, finansiering av terroristbrott samt särskilt all-
varlig brottslighet i vissa fall m.m. 
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Lag om vissa internationella sanktioner (1996:95) 

Brott mot föreskrift om förbud, som syftar att genomföra internationella 
sanktioner (enligt Rådets förordning (EG) 881/2002, om särskilda re-
striktiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism), 8 och 15 § 

7014 

Brott mot föreskrift som genomför internationella sanktioner (enligt Rå-
dets förordning (EG) 2580/2001, om särskilda restriktiva åtgärder i 
syfte att bekämpa terrorism), 8 och 15 § 

7015 

Brott mot föreskrift som genomför internationella sanktioner, övriga fall 
(än finansiering av terrorism), 8 och 15 § 

7016 

Lag (2014:406) om straff för vissa internationella brott 
Folkmord, 1 § 2206 
Brott mot mänskligheten, 2 § 2207 
Krigsförbrytelse inkl. grov, 4---11 § 2208 
Övriga brott mot lag om straff för vissa internationella brott, 11 a, 14---
15 § 

2209 

Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor 
Brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor 9599 

Skyddslag (2010:305) 
Skyddslag, 30-31 § 7028 

 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer 

• I de fall som pengar har lämnat insamlingsstadiet och är på 
väg att användas för att finansiera terroristbrott som det be-
skrivs i lag om straff för terroristbrott, används brottskoden 
för lag om straff för terroristbrott, förberedelse 4§ (7004).  

• I de fall ovanstående punkter inte är tillämpliga, men peng-
arna är avsedda att direkt eller indirekt nå objekt som finns 
listade i bilagor till Rådets förordning (EG) 881/2002 respek-
tive Rådets förordning (EG) 2580/2001, ska brottet kodas 
enligt lag om vissa internationella sanktioner (7014 eller 
7015). 
 

  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Andra brott mot specialstraffrättsliga lagar 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Lagen om kontaktförbud (1998:688) 

Personuppgiftslagen (1998:204) 

Lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (2005:321) 

Spellag (2018:1138) 

Kulturmiljölagen (1988:950) 

Ordningslagen (1993:1617) 
 
Andra brott mot specialstraffrättsliga lagar 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

Åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen, 
8 kap. 1, 2 § 

4016 

Lagen (1988:688) om kontaktförbud 
Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning, 24 § 4085 
Överträdelse av kontaktförbud, 24 § 

Mot flicka under 18 år 4088 
Mot pojke under 18 år 4089 
Mot kvinna 18 år eller äldre 

Är eller har varit närstående genom parrelation 4090 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 4091 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 4092 
Obekanta 4093 

Mot man 18 år eller äldre  
Är eller har varit närstående genom parrelation 4094 
Är eller har varit närstående genom släktskap/familj 4095 
Är eller har varit bekanta genom annan slags relation 4096 
Obekanta 4097 

Hindrande av elektronisk övervakning, 25 §  4029 
Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 

Överträdelse av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 4028 
Spellag (2018:1138) 

Olovlig spelverksamhet inkl. grovt, 19 kap.1, 3§ 4082 
Främjande av olovligt spel inkl. grovt, 19 kap. 2, 3 § 4083 
Spelfusk inkl. grovt, 19 kap. 4, 5 § 4084 

Kulturmiljölagen (1988:950) 
Fornminnesbrott genom att tillägna sig, förvärva, gömma, 
skada, ändra eller avyttra fornfynd, 2 kap. 21 § 1 st. p.1 

8050 

Fornminnesbrott, övriga brott, 2 kap. 21 § 1 st. p. 2, 21 a § 8051 
Ordningslagen (1993:1617) 

Olovligt innehav, användning av pyrotekniska varor vid idrotts-
arrangemang på idrottsanläggning, 5 kap. 3 § och 5 § 

5084 

Obehörigt beträdande av spelplanen eller motsvarande område avsett 
för idrottsutövning, vid idrottsarrangemang, 5 kap. 4 § 1 st.1 p. och 5 § 

5085 

Övriga brott vid idrottsarrangemang, 5 kap. 4 § 1 st. 2-3 p. och 5 § 5086 
Brott mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, 2 
kap. 29 § 

5087 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 
Kommentarer  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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De brott som enligt 3 kap. 10 § brottsbalken ska räknas som arbets-
miljöbrott kodas som brott mot brottsbalken (0391, 0393, 0395) och 
inte som brott mot arbetsmiljölagen.  
 
Exempel 
 

1. En man som arbetar uppe på ett tak på cirka 25 meters höjd 
utan skyddsräcken, faller ner och avlider. Eftersom mannen 
inte verkar ha varit fastspänd finns det anledning att anta att 
det rör sig om brott mot arbetsmiljölagen samt vållande till 
annans död. 

Kodas som: Vållande till annans död i samband med arbets-
olycka (0391). 

 
2. Vid inspektion på ett snickeri konstateras att arbetare hante-

rar härdplastkomponenter som innehåller isocyanater. Det 
rör sig om mer än 100 gram härdplastkomponent per arbets-
tagare och år. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldig-
het att föranstalta om läkarundersökning av arbetarna. Vid 
inspektionen konstateras emellertid att arbetsgivaren brustit 
i denna skyldighet. 

Kodas som: Åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt 
arbetsmiljölagen (4016). 

 
3. En kvinnas före detta make, som har kontaktförbud, miss-

tänks för överträdelse av detta, genom att ha sökt upp kvin-
nan utanför hennes lägenhet och satt sig vid hennes ytterdörr 
och väntat tills hon öppnade dörren.  

Kodas som: Överträdelse av kontaktförbud, mot kvinna 
18 år eller äldre, är eller har varit närstående genom parrelat-
ion (4090). 
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Övriga brott 
 

Övriga brott 
Övriga brott mot specialstraffrätten där fängelse ingår i straff-
skalan och som inte tidigare har förekommit i denna förteckning 4013 
Övriga brott mot specialstraffrätten där enbart böter ingår i 
straffskalan och som inte tidigare har förekommit i denna för-
teckning 9001 
Övriga brott mot brottsbalken som inte tidigare har förekommit i 
denna förteckning 9001 

 
 
Antalsräkning 
Regler för antalsräkning av brott finns redovisade i publikationen 
RIF0054 Riktlinjer för antalsräkning av brott, som bland annat finns 
att hämta på Brås webbplats: www.bra.se/klassificeringavbrott 
 

  

http://www.bra.se/klassificeringavbrott
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Händelser som föranlett po-
lisundersökning utan att 
vara brott 
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Händelser som föranlett polisundersökning utan att vara 
brott 
 

Händelser som ej är brott 
Självmord  6001 
Drunkning 6002 
Dödsfall genom olycksfall i arbete  6003 
Övriga dödsfall utan misstanke om brott  
(ej i samband med trafikolycka) 

6004 

Brand utan misstanke om brott (om det föreligger misstanke 
om brott ska kodning ske enligt BrB kap. 12 eller 13) 

7001 

Personskada utan misstanke om brott till följd av polisverksam-
het eller under vistelse i polisarrest 

9003 

Försvunnen person (ej i fjällen) 9011 
Försvunnen person i fjällen 9012 
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Brottskoder i nummerord-
ning 

Brottskod    Namn 

0309 Barnadråp 

0310 Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan 
användning av skjutvapen mot kvinna/flicka 

0311 Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan 
användning av skjutvapen mot man/pojke 

0312 Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång med 
användning av skjutvapen mot kvinna/flicka 

0313 Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång med 
användning av skjutvapen mot man/pojke 

0315 Vållande till annans död i samband med trafikolycka 

0325 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

0326 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 

0327 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

0328 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit bekanta genom annan slags relation 

0329 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

0330 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 

0335 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

0336 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit bekanta genom annan slags relation 

0337 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

0355 Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta, utomhus  

0357 Misshandel, annan än grov, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta, utomhus 
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0365 Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta, inomhus 

0367 Misshandel, annan än grov, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta, inomhus 

0375 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, utom-
hus 

0377 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, obekanta, utomhus 

0385 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, inom-
hus 

0387 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, obekanta, inomhus 

0391 Vållande till annans död i samband med arbetsolycka 

0392 Vållande till annans död, övriga fall 

0393 Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med arbetso-
lycka 

0394 Vållande till kroppsskada eller sjukdom, övriga fall 

0395 Framkallande av fara för annan, för arbetstagare 

0396 Framkallande av fara för annan, i trafiken och övriga fall 

0399 Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafiko-
lycka 

0412  Grov kvinnofridskränkning 

0414 Ofredande mot grupp 

0418 Människohandel för sexuella ändamål med barn under 18 år 

0419 Människohandel för sexuella ändamål med person 18 år eller 
äldre 

0422 Grov fridskränkning mot flicka under 18 år 

0423 Grov fridskränkning mot pojke under 18 år 

0428 Ofredande mot flicka under 18 år 

0429 Ofredande mot pojke under 18 år 

0432 Kränkande fotografering 

0434 Vilseledande till äktenskapsresa 

0435 Hedersförtryck, mot flicka under 18 år 

0436 Hedersförtryck, mot pojke under 18 år 

0437 Hedersförtryck, mot kvinna 18 år eller äldre 

0438 Hedersförtryck, mot man 18 år eller äldre 

0440 Olaga förföljelse mot flicka under 18 år 
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0441 Olaga förföljelse mot pojke under 18 år 

0450 Olaga hot mot flicka under 18 år, internetrelaterat 

0451 Olaga hot mot flicka under 18 år, ej internetrelaterat 

0452 Olaga hot mot pojke under 18 år, internetrelaterat 

0453 Olaga hot, mot pojke under 18 år, ej internetrelaterat 

0458 Olaga hot mot grupp, internetrelaterat 

0459 Olaga hot mot grupp, ej internetrelaterat 

0470 Människohandel för tvångsarbete med barn under 18 år 

0471 Människohandel för tvångsarbete med person 18 år eller äldre 

0472 Människohandel för tiggeri med barn under 18 år 

0473 Människohandel för tiggeri med person 18 år eller äldre 

0474 Människohandel för organhandel med barn under 18 år 

0475 Människohandel för organhandel med person 18 år eller äldre 

0476 Människohandel för krigstjänst med barn under 18 år 

0477 Människohandel för krigstjänst med person 18 år eller äldre 

0478 Människohandel för övriga ändamål med barn under 18 år  

0479 
 
 
0480 
 
0481 
 
0482 
 
0483 

Människohandel för övriga ändamål med person 18 år eller 
äldre 
 
Olovlig identitetsanvändning mot flicka under 18 år 
 
Olovlig identitetsanvändning mot pojke under 18 år 
 
Olovlig identitetsanvändning mot kvinna, 18 år eller äldre 
 
Olovlig identitetsanvändning mot man, 18 år eller äldre 

0484 Olaga integritetsintrång mot flicka under 18 år 

0485 Olaga integritetsintrång mot pojke under 18 år 

0488 Olaga tvång mot flicka under 18 år 

0489 Olaga tvång mot pojke under 18 år 

0493 Människoexploatering inkl. grovt för tvångsarbete el arbete un-
der orimliga villkor, med barn under 18 år 

0494 Människoexploatering inkl. grovt för tvångsarbete el arbete un-
der orimliga villkor, med person 18 år eller äldre 

0495 Människoexploatering inkl. grovt för tiggeri, med barn under 18 
år 

0496 Människoexploatering inkl. grovt för tiggeri, med person 18 år 
eller äldre 
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0506 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
flicka under 18 år, internetrelaterat 

0507 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
flicka under 18 år, ej internetrelaterat 

0508 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
pojke under 18 år, internetrelaterat 

0509 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
pojke under 18 år, ej internetrelaterat 

0510 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
kvinna 18 år eller äldre, internetrelaterat 

0511 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
kvinna 18 år eller äldre, ej internetrelaterat 

0512 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
man 18 år eller äldre, internetrelaterat 

0513 Ärekränkningsbrott; förtal, förolämpning, förtal av avliden, mot 
man 18 år eller äldre, ej internetrelaterat 

0607 Exhibitionism, alla åldrar 

0609 Koppleri inkl. grovt 

0610 Utnyttjande av barn under 18 år genom köp av sexuell handling 

0611 Utnyttjande av barn för sexuell posering, inkl. grovt, under 18 
år 

0640 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, utomhus 

0641 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, inomhus 

0642 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, utomhus 

0643 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, inomhus  

0652 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, utomhus 

0653 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, inomhus 

0654 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, utomhus 

0655 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, inomhus 

0669 Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år 

0670 Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år 

0671 Sexuellt utnyttjande av flicka 15–17 år 

0672 Sexuellt utnyttjande av pojke 15–17 år 

0673 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6 §), mot flicka under 
15 år 

0674 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6 §), mot pojke under 
15 år 
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0675 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6 §), mot flicka 15–17 
år 

0676 Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot barn (6 §), mot pojke 15–17 
år 

0681 Kontakt för att träffa en flicka under 15 år i sexuellt syfte 

0682 Kontakt för att träffa en pojke under 15 år i sexuellt syfte 

0684 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, utom-
hus 

0685 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, inom-
hus 

0686 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, utom-
hus 

0687 Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, inom-
hus 

0688 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, utom-
hus 

0689 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15–17 år, inom-
hus 

0690 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, utom-
hus 

0691 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15–17 år, inom-
hus 

0692 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, utom-
hus 

0693 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, inom-
hus 

0694 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, utom-
hus 

0695 Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, inom-
hus 

0696 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, utom-
hus 

0697 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15–17 år, inom-
hus 

0698 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, utom-
hus 

0699 Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15–17 år, inom-
hus 

0711 Egenmäktighet med barn 

0712 Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, förvanskande av famil-
jeställning 

0713 Otillbörlig påverkan vid adoption av barn 
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0801 Försök till tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil 

0802 Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil 

0803 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel 

0804 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped 

0805 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, båt 

0806 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat 

0808 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, båt 

0809 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, annat 

0811 Stöld genom inbrott i skola, bibliotek, undervisningslokal, för-
skola, fritidshem 

0812 Stöld genom inbrott i idrotts-, bad- och sportanläggning 

0813 Stöld genom inbrott från läkar- eller tandläkarpraktik, sjukhus 

0814 Stöld genom inbrott i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ung-
domslokal 

0815 Stöld genom inbrott i hotell, pensionat eller liknande 

0816 Stöld genom inbrott i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 

0817 Stöld genom inbrott från apotek, apoteks- och läkemedelsförråd 

0818 Stöld genom inbrott från butik, även i anslutning till bensinstat-
ion, varuhus, kommersiell utställningslokal 

0819 Stöld genom inbrott från kiosk, automat, skyltskåp 

0820 Stöld genom inbrott från kontor 

0821 Stöld genom inbrott från fabrik, lager, verkstad, ej bilverkstad 

0822 Stöld genom inbrott från byggplats, från bod, tillfällig barack, 
container, vagn eller liknande på byggplats  

0823 Stöld genom inbrott från garage, även i anslutning till bensin-
station, bilverkstad 

0825 Stöld genom inbrott från källare, vind 

0826 Stöld genom inbrott från fritidshus 

0827 Stöld genom inbrott från militärförläggning, militärt förråd 

0829 Stöld genom inbrott från hamnområde 

0830 Stöld genom inbrott, annan stöld 

0831 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från militärt 
förråd, oavsett plats 

0832 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, inom militär-
förläggning, oavsett förläggningstyp 
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0833 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från skytteor-
ganisations lokal eller förråd 

0834 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, från vapen-
handels lokal eller förråd 

0835 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från spräng-
ämnesförråd, ej militärt 

0836 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, i bostad, ej 
fritidshus 

0837 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, i fritidshus 

0838 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, ur motorfor-
don 

0839 Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, övrig stöld 

0841 Stöld från cykel 

0846 Stöld, utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslokal, för-
skola, fritidshem 

0847 Stöld, utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning 

0848 Stöld, utan inbrott, från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus 

0849 Stöld, utan inbrott, i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ung-
domslokal 

0850 Stöld, utan inbrott, från hamnområde 

0851 Stöld, utan inbrott, inom campingplats, strandbad 

0852 Stöld, utan inbrott, i hotell, pensionat eller liknande 

0853 Stöld, utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstat-
ion, varuhus, kommersiell utställningslokal 

0854 Stöld utan inbrott, från kontor 

0855 Rån, utan skjutvapen, övrigt rån 

0856 Rån, med skjutvapen, övrigt rån 

0857 Försök till stöld genom inbrott från villa/radhus 

0858 Stöld, utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, hos äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0859 Stöld, utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, ej hos äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0860 Stöld, utan inbrott, från källare och vind 

0861 Stöld, utan inbrott, från militärförläggning, militärt förråd 

0862 Rån, med skjutvapen, mot bank/växlingskontor 

0864 Rån, med skjutvapen, mot butik 

0865 Rån, med skjutvapen, mot taxi 
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0866 Rån, med skjutvapen, mot värdetransport 

0867 Rån, med skjutvapen, mot värdebefordran 

0868 Rån, utan skjutvapen, mot bank/växlingskontor 

0870 Rån, utan skjutvapen, mot butik 

0871 Rån, utan skjutvapen, mot taxi 

0872 Rån, utan skjutvapen, mot värdetransport 

0873 Rån, utan skjutvapen, mot värdebefordran 

0874 Försök till stöld genom inbrott från lägenhet 

0875 Övriga brott mot brottsbalken 8 kap, egenmäktigt förfarande 
exkl. olovlig parkering på annans parkeringsplats eller på an-
nans tomtmark, självtäkt, olovlig energiavledning 

0880 Stöld, utan inbrott, annan stöld  

0883 Stöld, utan inbrott från fabrik, lager, verkstad 

0884 Stöld, utan inbrott från byggplats, bod, tillfällig barack, contai-
ner, vagn eller liknande på byggplats 

0886 Stöld genom inbrott av kulturföremål från kyrka, museum, hem-
bygdsgård, konsthall, bibliotek och arkiv 

0887 Stöld, utan inbrott av kulturföremål från kyrka, museum, hem-
bygdsgård, konsthall, bibliotek och arkiv 

0888 Stöld, utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe 

0892 Rån utan skjutvapen, mot privatperson, äldre/funktionsnedsatt, 
utomhus 

0893 Rån utan skjutvapen, mot privatperson, äldre/funktionsnedsatt, 
inomhus 

0896 Rån med skjutvapen, mot privatperson, äldre/funktionsnedsatt, 
utomhus 

0897 Rån med skjutvapen, mot privatperson, äldre/funktionsnedsatt, 
inomhus 

0915 Övriga brott mot 9 kap. BrB 

0916 Subventionsmissbruk, inkl. grovt 

0930 Tillfälligt häleri, häleriförseelse 

0931 Häleri med vanemässig inriktning eller av stor omfattning 

0940 Utpressning 

0941 Ocker 

0942 Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, inter-
nationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0943 Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej in-
ternationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 
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0944 Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, inter-
nationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0945 Romansbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej in-
ternationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0946 Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, in-
ternationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0947 Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej 
internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0948 Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, in-
ternationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0949 Investeringsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej 
internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0950 Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, in-
ternationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0951 Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej 
internationell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0952 Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, in-
ternationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0953 Befogenhetsbedrägeri, bedrägeri genom social manipulation, ej 
internationell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0954 Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, internation-
ell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0955 Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, ej internat-
ionell anknytning, mot äldre/funktionsnedsatt 

0956 Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, internation-
ell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0957 Bedrägeri genom social manipulation, av annan typ, ej internat-
ionell anknytning, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

0958 Identitetsbedrägeri, köp, internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0959 Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0960 Identitetsbedrägeri, köp, internationell anknytning, ej mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0961 Identitetsbedrägeri, köp, ej internationell anknytning, ej mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0962 Identitetsbedrägeri, lån, internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0963 Identitetsbedrägeri, lån, ej internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0964 Identitetsbedrägeri, lån, internationell anknytning, ej mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0965 Identitetsbedrägeri, lån, ej internationell anknytning, ej mot 
äldre/funktionsnedsatt 
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0966 Identitetsbedrägeri, av annan typ, internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0967 Identitetsbedrägeri, av annan typ, ej internationell anknytning, 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0968 Identitetsbedrägeri, av annan typ, internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0969 Identitetsbedrägeri, av annan typ, ej internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0970 Fakturabedrägeri, med kontakt, internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0971 Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0972 Fakturabedrägeri, med kontakt, internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0973 Fakturabedrägeri, med kontakt, ej internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0974 Fakturabedrägeri, utan kontakt, internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0975 Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0976 Fakturabedrägeri, utan kontakt, internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0977 Fakturabedrägeri, utan kontakt, ej internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0978 Kortbedrägeri, med fysiskt kort, internationell anknytning, mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0979 Kortbedrägeri, med fysiskt kort, ej internationell anknytning, 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0980 Kortbedrägeri, med fysiskt kort, internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0981 Kortbedrägeri, med fysiskt kort, ej internationell anknytning, ej 
mot äldre/funktionsnedsatt 

0982 Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, internationell anknytning 

0983 Kortbedrägeri, utan fysiskt kort, ej internationell anknytning 

0984 Annonsbedrägeri, internationell anknytning, mot äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0985 Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0986 Annonsbedrägeri, internationell anknytning, ej mot äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0987 Annonsbedrägeri, ej internationell anknytning, ej mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0988 Försäkringsbedrägeri 
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0989 Snyltningsbrott 

0990 Grovt fordringsbedrägeri, internationell anknytning 

0991 Grovt fordringsbedrägeri, ej internationell anknytning 

0992 Övrigt bedrägeri, internationell anknytning, mot äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0993 Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, mot äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0994 Övrigt bedrägeri, internationell anknytning, ej mot äldre/funkt-
ionsnedsatt 

0995 Övrigt bedrägeri, ej internationell anknytning, ej mot 
äldre/funktionsnedsatt 

0996 Olovlig befattning med betalningsverktyg 

1001 Förskingring, ringa förskingring, grov förskingring 

1002 Olovligt förfogande, över avbetalningsgods 

1003 Olovligt förfogande, annat olovligt förfogande 

1004 Fyndförseelse 

1007 Trolöshet mot huvudman 

1009 Olovligt brukande 

1010 Behörighetsmissbruk 

1011 Handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av mut-
brott 

1111 Oredlighet mot borgenärer inkl. grov 

1112 Vårdslöshet mot borgenärer 

1113 Otillbörligt gynnande av borgenär 

1115 Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning 

1120 Bokföringsbrott, ringa, konkurs 

1121 Bokföringsbrott, av normalgraden, konkurs 

1122 Bokföringsbrott, grovt, konkurs 

1123 Bokföringsbrott, ringa, ej konkurs 

1124 Bokföringsbrott, av normalgraden, ej konkurs 

1125 Bokföringsbrott, grovt, ej konkurs 

1201 Skadegörelse, på motorfordon, ej genom brand 

1204 Tagande av olovlig väg 

1205 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting, ej klotter 
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1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken 

1209 Skadegörelse, övrigt klotter 

1210 Skadegörelse, genom brand (ej på motorfordon) 

1211 Skadegörelse, bilbrand eller brand på annat motorfordon (ej 
mordbrand, 1301) 

1212 Annan skadegörelse (ej klotter) 

1301 Mordbrand inkl. grov 

1302 Allmänfarlig vårdslöshet, vållande av brand, ej mordbrand, ska-
degörelse eller brand utan misstanke om brott  

1303 Allmänfarlig vårdslöshet, annan allmänfarlig vårdslöshet 

1309 Allmänfarlig ödeläggelse, ej genom sprängning 

1310 Övriga brott mot 13 kap., sabotage inkl. grovt, kapning, sjö- el-
ler luftfartssabotage, flygplatssabotage, underlåtenhet att avvärja 
allmän fara 

1311 Sabotage mot blåljusverksamhet inkl. grovt 

1312 Allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning inkl. grovt, fullbor-
dat 

1313 Allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning inkl. grovt, förbere-
delse, försök, stämpling m.m. 

1314 Spridande av gift eller smitta inkl. grovt 

1315 Förgöring inkl. grovt 

1316 Vårdslöshet med gift eller smittämne 

1401 Förfalskningsbrott, check 

1402 Förfalskningsbrott, svenskt körkort 

1404 Förfalskningsbrott, tjänste- eller identitetskort 

1405 Förfalskningsbrott, annan legitimationshandling 

1406 Förfalskningsbrott, övrig urkundsförfalskning 

1407 Signaturförfalskning, brukande av det förfalskade 

1408 Penningförfalskning, olovlig befattning med falska pengar, bru-
kande av det förfalskade, olaga spridande av efterbildning 

1409 Övriga brott mot 14 kap. BrB 

1410 Förfalskningsbrott, handling som använts för illegal resa ut, från 
eller in i Sverige: pass, resedokument, främlingspass, stickers för 
visering och uppehållstillstånd 

1501 Mened, osann partsutsaga eller ovarsam utsaga 
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1503 Missbruk av urkund avseende pass, resedokument, främlings-
pass, stickers för visering och uppehållstillstånd, som berör mi-
grationsärenden 

1504 Brukande av osann urkund, gäller pass 

1505 Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse 

1506 Övriga brott mot 15 kap. BrB, dock inte i samband med bedrä-
geri 

1602 Falskt larm 

1603 Missbruk av larmordning 

1604 Hets mot folkgrupp 

1605 Olaga diskriminering 

1607 Barnpornografibrott 

1608 Internetrelaterat barnpornografibrott 

1609 Djurplågeri 

1612 Uppvigling inkl. grovt 

1613 Myteri inkl. grovt 

1614 Brott mot griftefrid 

1615 Övriga brott mot 16 kap. BrB 

1701 Våld mot tjänsteman, mot polisman om våldet beräknas med-
föra att polismannen inte blir arbetsoförmögen eller blir arbetso-
förmögen under kortare tid än ett dygn 

1702 Våld mot tjänsteman, mot polisman om våldet beräknas med-
föra att polismannen är arbetsoförmögen under ett dygn eller 
längre tid.  

1703 Våld mot tjänsteman, mot ordningsvakt 

1704 Våld mot tjänsteman, mot övriga tjänstemän 

1705 Hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman 

1706 Våldsamt motstånd 

1708 Givande av muta 

1709 Övergrepp i rättssak 

1710 Övriga brott mot 17 kap. BrB 

1802 Uppror 

1803 Väpnat hot mot laglig ordning 

1804 Olovlig kårverksamhet 

1805 Brott mot medborgerlig frihet 
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1806 Svikande av försvarsplikt 

1902 Spioneri, grovt spioneri 

1903 Vårdslöshet med hemlig uppgift 

1904 Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige 

1905 Olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt 

1906 Olovlig underrättelseverksamhet mot person 

1907 Övriga brott mot Sveriges säkerhet 

2002 Tjänstefel inkl. grovt 

2003 Tagande av muta 

2004 Brott mot tystnadsplikt 

2204 Brott mot 22:a kap BrB. 

2206 
 

Folkmord 

2207 
 

Brott mot mänskligheten 

2208 
 

Krigsförbrytelse inkl. grov 

2209 
 

Övriga brott mot lag om straff för vissa internationella brott 

3001 Vårdslöshet i trafik, grov 

3002 Olovlig körning inkl. grov 

3003 Olovlig körning, åsidosatt föreskrift 

3004 Olovlig körning, tillåtit olovlig körning etc. 

3005 Rattfylleri, inkl. grovt, under påverkan av enbart alkohol eller 
under påverkan av både alkohol och narkotika 

3007 Smitning från trafikolycksplats, med betydande materialskador, 
personskador eller dödligt utfall 

3008 Smitning från trafikolycksplats, med inga eller lindriga material- 
och personskador 

3070 Rattfylleri, inkl. grovt, under påverkan av enbart narkotika 

3101 Vårdslöshet i trafik 

3111 Beteendebrott i trafiken 

3112 Smitning parkeringsskada 

3141 Hastighetsöverträdelse på väg 

3151 Bilbältesbrott 
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3161 Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan 

3171 Övriga vägtrafiksbrott mot trafikförordningen, fordonsförord-
ningen m.fl. där endast böter ingår i straffskalan 

3201 Sjöfylleri 

3202 Fartöverträdelse till sjöss 

3203 Övriga brott mot sjölagen med fängelse i straffskalan 

3204 Övriga sjötrafikbrott mot sjölagen, sjötrafikförordningen och 
vattenskoterförordningen där endast böter ingår i straffskalan 

4011 Jaktlagen, jaktbrott inkl. grovt, jakthäleri, ej illegal rovdjursjakt 

4012 Fiskelagen 

4013 Övriga brott mot specialstraffrätten där fängelse ingår i straff-
skalan 

4016 Arbetsmiljölagen, åsidosättande av föreläggande eller förbud en-
ligt arbetsmiljölagen 

4023 Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats, överlåtelse eller 
saluhållande av knivar m.m. 

4024 Köp av sexuell tjänst 

4025 Människosmuggling 

4026 Organiserande av människosmuggling 

4028 Överträdelse av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 

4029 Hindrande av elektronisk övervakning 

4031 Illegal rovdjursjakt av varg, björn, järv, lodjur och kungsörn 

4032 Läkemedelslag 

4033 Lag om handel med läkemedel 

4034 Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

4035 Smuggling, olovlig in- och utförsel av icke narkotikaklassade lä-
kemedel 

4037 Grov smuggling, icke narkotikaklassade läkemedel 

4039 Tullbrott, vårdslös tullredovisning, icke narkotikaklassade läke-
medel 

4046 Narkotikasmuggling, ej grov, olovlig införsel av narkotika, olov-
lig utförsel av narkotika 

4047 
 
4054 

Narkotikasmuggling, grov 
 
Synnerligen grov narkotikasmuggling 

4055 Smuggling, olovlig in- och utförsel av alkohol- eller tobaksvaror 

4058 Grov smuggling, alkohol- eller tobaksvaror 



132 
 

4061 
 
4063 
 
4066 
 
4067 
 
4068 

Tullbrott, vårdslös tullredovisning, alkohol- eller tobaksvaror 
 
Olovlig befattning med smuggelgods, alkohol- eller tobaksvaror 
 
Olovlig befattning med smuggelgods, narkotika 
 
Olovlig befattning med punktskattepliktiga varor 
 
Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor  

4069 Uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots beslut om utvisning 

4070 Har anställning eller bedriver verksamhet utan att inneha arbets-
tillstånd 

4071 Har utlänning anställd som inte har rätt att vistas i Sverige eller 
som saknar arbetstillstånd 

4073 Vapenbrott; innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol 

4074 Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av pi-
stol, revolver eller kulsprutepistol 

4075 Vapenbrott; innehav av jaktvapen 

4076 Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av 
jaktvapen 

4077 Vapenbrott; innehav av annat vapen 

4078 Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; innehav av an-
nat vapen 

4079 Vapenbrott; överlåtelse eller utlåning av skjutvapen 

4080 Grovt vapenbrott, synnerligen grovt vapenbrott; överlåtelse eller 
utlåning av skjutvapen 

4081 Annat brott mot vapenlagen 

4082 Olovlig spelverksamhet inkl. grovt 

4083 Främjande av olovligt spel inkl. grovt 

4084 Spelfusk inkl. grovt 

4085 Överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning 

4088 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot flicka under 18 år 

4089 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot pojke under 18 år 

4090 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot kvinna 18 år eller äldre, 
är eller har varit närstående genom parrelation 

4091 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom släktskap/familj 

4092 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot kvinna18 år eller äldre, är 
eller har varit bekanta genom annan slags relation 
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4093 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot kvinna 18 år eller äldre, 
obekanta 

4094 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom parrelation 

4095 Överträdelse av kontaktförbud, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom släktskap/familj 

4096 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit bekanta genom annan slags relation 

4097 
 

Överträdelse av kontaktförbud, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta 

4098 Tullbrott, vårdslös tullredovisning, övriga varor, ej alkohol- eller 
tobaksvaror eller icke narkotikaklassade läkemedel 

4099 Olovlig befattning med smuggelgods, icke narkotikaklassade lä-
kemedel 

4101 Smuggling, olovlig in- och utförsel av hälsofarliga varor 

4102 Grov smuggling av hälsofarliga varor 

4103 Smuggling, olovlig in- och utförsel av dopningsmedel 

4104 Grov smuggling av dopningsmedel 

4105 Smuggling, olovlig in- och utförsel av övriga varor, ej dopnings-
medel, alkohol, tobak, icke narkotikaklassade läkemedel eller 
hälsofarliga varor 

4106 Grov smuggling av övriga varor, ej dopningsmedel, alkohol, to-
bak, icke narkotikaklassade läkemedel eller hälsofarliga varor 

4107 Vapensmuggling, ej grovt, olovlig in- och utförsel 

4108 Vapensmuggling, grovt 

4109 Vapensmuggling, synnerligen grovt 

4110 Smuggling av explosiv vara, ej grovt, olovlig in- och utförsel 

4111 Smuggling av explosiv vara, grovt 

4112 Smuggling av explosiv vara, synnerligen grovt 

4113 Olovlig befattning med smuggelgods inkl. grovt, hälsofarliga va-
ror 

4114 Olovlig befattning med smuggelgods inkl. grovt, dopningsmedel 

4115 Olovlig befattning med smuggelgods inkl. grovt, explosiva varor 

4116 Olovlig befattning med smuggelgods inkl. grovt, vapen 

4117 Olovlig befattning med övriga varor inkl. grovt, ej narkotika, 
vapen, explosiva varor, dopningsmedel, alkohol, tobak, icke 
narkotikaklassade läkemedel eller hälsofarliga varor 

4118 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor, innehav 

4119 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor, övriga brott 
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4120 LBE, Yrkesmässig hantering eller hantering av större mängd 
brandfarliga varor utan tillstånd 

4121 LBE, Hantering, överföring, import eller export av explosiva va-
ror utan tillstånd 

4122 LBE, Hantering, överföring, import eller export av explosiva va-
ror utan tillstånd, grovt brott och synnerligen grovt brott 

4123 LBE, Hantering, överföring, import eller export av brandfarliga 
eller explosiva varor utan att vidta försiktighetsmått 

4124 Hjälp till utlänning att olovligen uppehålla sig i Sverige, annan 
EU-stat eller Schengenområdet 

4125 Övriga brott mot utlänningslagen 

4126 Olovlig vistelse i Sverige 

5001 Lagen om kontroll av narkotika, bedriver verksamhet utan till-
stånd etc. 

5004 Narkotikastrafflagen, framställning, inkl. vårdslöshet med nar-
kotika 

5005 Narkotikastrafflagen, överlåtelse, inkl. vårdslöshet med narko-
tika 

5010 Narkotikastrafflagen, innehav 

5011 Narkotikastrafflagen, bruk 

5013 Dopningslagen, framställning, inkl. grov 

5014 Dopningslagen, överlåtelse, inkl. grov 

5015 Dopningslagen, innehav, inkl. grovt 

5016 Dopningslagen, bruk, inkl. grovt 

5020 Skattebrottslagen, skattebrott, skatteförseelse, avseende enbart 
mervärdesskattelagen 

5021 Skattebrottslagen, skattebrott, skatteförseelse, avseende övrig 
skattelagstiftning eller både mervärdesskattelagen och övrig 
skattelagstiftning 

5022 Skattebrottslagen, vårdslös skatteuppgift 

5023 Skattebrottslagen, skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredo-
visning 

5024 Skattebrottslagen, försvårande av skattekontroll 

5025 Skattebrottslagen, skatteavdragsbrott 

5026 Skattebrottslagen, skattebrott, grovt 

5030 Lagen om näringsförbud, överträdelse av näringsförbud 

5035 Underlåtenhet att föra aktiebok/hålla aktiebok tillgänglig 

5036 Brott mot låneförbudet m.m. 
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5037 Brott mot bulvan-/målvaktsbestämmelser 

5038 Övriga brott mot aktiebolagslagen 

5042 Alkohollagen, olovlig vin- och öltillverkning 

5043 Olovligt anskaffande av alkohol, olovlig hantering av alkohol 

5045 Alkohollagen, olovlig befattning med sprit genom förvärv, inne-
hav m.m. av sprit eller spritdrycker som är olovligt tillverkade 

5046 Olovlig befattning med sprit genom tillverkning, inkl. grov 

5047 Olovlig försäljning av alkohol, inkl. grov, olovligt innehav av al-
kohol 

5048 Olovlig försäljning av teknisk sprit m.m. 

5049 Brott mot tobakslagen 

5060 Bidragsbrott, ringa, mot Försäkringskassan 

5061 Bidragsbrott av normalgraden mot Försäkringskassan 

5062 Bidragsbrott, grovt, mot Försäkringskassan 

5063 Vårdslöst bidragsbrott mot Försäkringskassan 

5064 Bidragsbrott, ringa, mot kommunerna 

5065 Bidragsbrott av normalgraden mot kommunerna 

5066 Bidragsbrott, grovt, mot kommunerna 

5067 Vårdslöst bidragsbrott mot kommunerna 

5068 Bidragsbrott, ringa, mot A-kassorna och länsarbetsnämn-
derna/Arbetsförmedlingen 

5069 Bidragsbrott av normalgraden mot arbetslöshetskassorna och 
Arbetsförmedlingen 

5070 Bidragsbrott, grovt, mot arbetslöshetskassorna och Arbetsför-
medlingen 

5071 Vårdslöst bidragsbrott mot A-kassorna och länsarbetsnämn-
derna/Arbetsförmedlingen  

5072 Bidragsbrott, ringa, mot PPM, CSN och Migrationsverket 

5073 Bidragsbrott av normalgraden mot PPM, CSN och Migrations-
verket 

5074 Bidragsbrott, grovt, mot PPM, CSN och Migrationsverket 

5075 Vårdslöst bidragsbrott mot PPM, CSN och Migrationsverket 

5078 Insiderbrott 

5079 Insiderbrott, grovt brott 

5080 Obehörigt röjande av insiderinformation 
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5081 Marknadsmanipulation 

5082 Marknadsmanipulation, grovt brott 

5083 Folkbokföringslagen, folkbokföringsbrott inkl. grovt 

5084 Ordningslagen, olovligt innehav, användning av pyrotekniska 
varor vid idrottsarrangemang på idrottsanläggning 

5085 Ordningslagen, obehörigt beträdande av spelplanen eller mot-
svarande område avsett för idrottsutövning, vid idrottsarrange-
mang 

5086 Ordningslagen, övriga brott vid idrottsarrangemang 

5087 Ordningslagen, brott mot allmänna sammankomster och offent-
liga tillställningar 

5101 Brott mot upphovsrätten genom fildelning 

5102 Brott mot upphovsrätten ej genom fildelning 

5121 Penningtvättsbrott 

5122 Penningtvättsbrott, grovt brott 

5123 Penningtvättsförseelse 

5124 Näringspenningtvätt 

5125 Näringspenningtvätt, grovt brott 

5126 Näringspenningtvätt, ringa brott 

5129 Brott mot det industriella rättsskyddet inkl. grovt, med hjälp av 
internet 

5130 Brott mot det industriella rättsskyddet inkl. grovt, ej med hjälp 
av internet 

6001 Självmord 

6002 Drunkning 

6003 Dödsfall genom olycksfall i arbete 

6004 Övriga dödsfall utan misstanke om brott, ej i samband med tra-
fikolycka 

7001 Brand utan misstanke om brott 

7002 Terroristbrott 

7003 Försök till terroristbrott 

7004 Förberedelse till terroristbrott, genom finansiering 

7005 Förberedelse till terroristbrott, ej genom finansiering 

7006 Stämpling till terroristbrott 

7007 Underlåtenhet att avslöja terroristbrott 
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7008 Offentlig uppmaning till samröre med en terroristorganisation 
eller till särskilt allvarlig brottslighet  

7009 Förmå annan att ha samröre med en terroristorganisation eller 
att begå/medverka till särskilt allvarlig brottslighet  

7010 Ge utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet 

7012 Försök till insamling, tillhandahållande eller mottagande m.m. 
av medel för finansiering av terroristbrott 

7014 Brott mot föreskrift om förbud, som syftar att genomföra inter-
nationella sanktioner (enligt Rådets förordning (EG) 881/2002, 
om särskilda restriktiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism), 
8 och 15 § 

7015 Brott mot föreskrift som genomför internationella sanktioner 
(enligt Rådets förordning (EG) 2580/2001, om särskilda restrik-
tiva åtgärder i syfte att bekämpa terrorism), 8 och 15 § 

7016 
 
 
7020 
 
 
7021 
 
 
7022 
 
 
7023 
 
 
7024 
 
 
 
7025 

Brott mot föreskrift som genomför internationella sanktioner, 
övriga fall (än finansiering av terrorism), 8 och 15 § 
 
Ta del av utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt 
allvarlig brottslighet 
 
Reser i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation eller 
att begå, förbereda m.m. särskilt allvarlig brottslighet 
 
Insamling, tillhandahållande eller mottagande av medel för 
finansiering av terroristbrott 
 
Insamling m.m. av medel för finansiering av personer eller sam-
manslutning som begår terroristbrott 
 
Insamling m.m. av medel för finansiering av offentlig uppma-
ning, rekrytering, utbildning eller resa i avsikt att begå eller an-
nars medverka till terroristbrott 
 
Insamling m.m. av medel för finansiering av annan särskilt all-
varlig brottslighet än terroristbrott 

7026 Samröre med en terroristorganisation 

7027 Insamling m.m. av medel för samröre med en terroristorganisat-
ion 

7028 Skyddslag 

8001 Miljöbalken, miljöbrott inkl. grovt 

8003 Miljöbalken, miljöfarlig kemikaliehantering, olovlig kemikalie-
hantering, kemikalieregistreringsbrott 

8004 Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet genom avsaknad av till-
stånd etc. 

8005 Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet genom brytande mot 
villkor i tillstånd etc. 

8006 Miljöbalken, försvårande av miljökontroll 
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8007 Miljöbalken, bristfällig miljöinformation 

8008 Miljöbalken, nedskräpning 

8014 Lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg 

8015 Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd 

8016 Artskyddsbrott inkl. grovt 

8017 Övriga brott mot miljöbalken 

8018 Otillåten nationell avfallstransport 

8019 Otillåten gränsöverskridande avfallstransport, inom, till och från 
EU 

8020 Miljöbalken, otillåten hantering av en invasiv främmande art 

8050 Fornminnesbrott genom att tillägna sig, förvärva, gömma, 
skada, ändra eller avyttra fornfynd 

8051 Fornminnesbrott, övriga brott 

9001 Övriga brott mot specialstraffrätten där enbart böter ingår i 
straffskalan samt övriga brott mot brottsbalken 

9003 Personskada utan misstanke om brott till följd av polisverksam-
het eller under vistelse i polisarrest 

9011 Försvunnen person, ej i fjällen 

9012 Försvunnen person i fjällen 

9301 Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, obekanta, utomhus 

9302 Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, bekanta, utomhus 

9303 Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, obekanta, utomhus 

9304 Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, bekanta, utomhus 

9305 Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, obekanta, inomhus 

9306 Misshandel, ej grov, mot flicka 0–6 år, bekanta, inomhus 

9307 Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, obekanta, inomhus 

9308 Misshandel, ej grov, mot pojke 0–6 år, bekanta, inomhus 

9309 Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, obekanta, utomhus 

9310 Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, bekanta, utomhus 

9311 Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, obekanta, utomhus 

9312 Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, bekanta, utomhus 

9313 Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, obekanta, inomhus 

9314 Misshandel, ej grov, mot flicka 7–14 år, bekanta, inomhus 
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9315 Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, obekanta, inomhus 

9316 Misshandel, ej grov, mot pojke 7–14 år, bekanta, inomhus 

9317 Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, obekanta, utomhus 

9318 Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, bekanta, utomhus 

9319 Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, obekanta, utomhus 

9320 Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, bekanta, utomhus 

9321 Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, obekanta, inomhus 

9322 Misshandel, ej grov, mot flicka 15–17 år, bekanta, inomhus 

9323 Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, obekanta, inomhus 

9324 Misshandel, ej grov, mot pojke 15–17 år, bekanta, inomhus 

9325 Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, obekanta, utomhus 

9326 Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, bekanta, utomhus 

9327 Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, obekanta, utomhus 

9328 Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, bekanta, utomhus 

9329 Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, obekanta, inomhus 

9330 Misshandel, grov, mot flicka 0–6 år, bekanta, inomhus  

9331 Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, obekanta, inomhus 

9332 Misshandel, grov, mot pojke 0–6 år, bekanta, inomhus 

9333 Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, obekanta, utomhus 

9334 Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, bekanta, utomhus  

9335 Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, obekanta, utomhus  

9336 Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, bekanta, utomhus  

9337 Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, obekanta, inomhus  

9338 Misshandel, grov, mot flicka 7–14 år, bekanta, inomhus 

9339 Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, obekanta, inomhus  

9340 Misshandel, grov, mot pojke 7–14 år, bekanta, inomhus  

9341 Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, obekanta, utomhus  

9342 Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, bekanta, utomhus  

9343 Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, obekanta, utomhus  

9344 Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, bekanta, utomhus  

9345 Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, obekanta, inomhus  
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9346 Misshandel, grov, mot flicka 15–17 år, bekanta, inomhus  

9347 Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, obekanta, inomhus  

9348 Misshandel, grov, mot pojke 15–17 år, bekanta, inomhus  

9357 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom parrelation, utomhus 

9359 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, utomhus 

9361 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, utomhus 

9363 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, utomhus 

9365 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom parrelation, inomhus 

9367 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, inomhus 

9369 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, inomhus 

9371 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, inomhus 

9373 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9374 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit bekanta genom annan slags relation, utomhus 

9375 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9376 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation, utomhus 

9377 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9378 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation, utomhus 

9379 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9380 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation, utomhus 

9381 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9382 Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit bekanta genom annan slags relation, inomhus 

9383 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9384 Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation, inomhus 
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9385 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9386 Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation, inomhus 

9387 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9388 Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation, inomhus 

9389 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot flicka under 18 år 

9390 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot pojke under 18 år 

9391 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot flicka under 18 år 

9392 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot pojke under 18 år 

9393 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9394 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9395 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 

9396 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, utan an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9397 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9398 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9399 Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp, med an-
vändning av skjutvapen, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 

9401 Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 

9402 Grov fridskränkning, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

9403 Grov fridskränkning, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation 

9404 Grov fridskränkning, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj 

9405 Människorov 
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9406 Olaga frihetsberövande, mot flicka under 18 år 

9407 Olaga frihetsberövande, mot pojke under 18 år 

9408 Olaga frihetsberövande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 

9409 Olaga frihetsberövande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

9410 Olaga frihetsberövande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har 
varit bekanta genom annan slags relation 

9411 Olaga frihetsberövande, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9412 Olaga frihetsberövande, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 

9413 Olaga frihetsberövande, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

9414 Olaga frihetsberövande, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit bekanta genom annan slags relation 

9415 Olaga frihetsberövande, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9416 Olaga tvång, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit när-
stående genom parrelation 

9417 Olaga tvång, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit när-
stående genom släktskap/familj 

9418 Olaga tvång, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit be-
kanta genom annan slags relation 

9419 Olaga tvång, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9420 Olaga tvång, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstå-
ende genom parrelation 

9421 Olaga tvång, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstå-
ende genom släktskap/familj 

9422 Olaga tvång, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit be-
kanta genom annan slags relation 

9423 Olaga tvång, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9424 Olaga förföljelse, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation 

9425 Olaga förföljelse, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj 

9426 Olaga förföljelse, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation 

9427 Olaga förföljelse, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9428 Olaga förföljelse, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation 

9429 Olaga förföljelse, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj 
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9430 Olaga förföljelse, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit be-
kanta genom annan slags relation 

9431 Olaga förföljelse, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9432 Olaga hot, internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9433 Olaga hot, internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9434 Olaga hot, internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 

9435 Olaga hot, internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta 

9436 Olaga hot, internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9437 Olaga hot, internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9438 Olaga hot, internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 

9439 Olaga hot, internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9440 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom parrelation 

9441 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom släktskap/familj 

9442 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit bekanta genom annan slags relation 

9443 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta 

9444 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9445 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9446 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 

9447 Olaga hot, ej internetrelaterat, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta 

9448 Olaga integritetsintrång, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9449 Olaga integritetsintrång, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9450 Olaga integritetsintrång, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 

9451 Olaga integritetsintrång, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9452 Olaga integritetsintrång, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 
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9453 Olaga integritetsintrång, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

9454 Olaga integritetsintrång, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit bekanta genom annan slags relation 

9455 Olaga integritetsintrång, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9456 Ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit när-
stående genom parrelation 

9457 Ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit när-
stående genom släktskap/familj 

9458 Ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit be-
kanta genom annan slags relation 

9459 Ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9460 Ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstå-
ende genom parrelation 

9461 Ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit närstå-
ende genom släktskap/familj 

9462 Ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit bekanta 
genom annan slags relation 

9463 Ofredande, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9464 Dataintrång genom överbelastningsattack 

9465 Dataintrång med hjälp av skadlig kod i utpressningssyfte 

9466 Dataintrång genom olovlig registerslagning 

9467 Dataintrång i sociala medier eller e-tjänster 

9468 Övrigt dataintrång 

9469 Äktenskapstvång 

9470 Barnäktenskapsbrott 

9471 Hemfridsbrott, inkl. grovt 

9472 Olaga intrång, inkl. grovt 

9473 Intrång i förvar 

9474 Olovlig avlyssning m.m. 

9475 Uppmaning till självmord, mot flicka under 18 år 

9476 Uppmaning till självmord, mot pojke under 18 år 

9477 Uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 

9478 Uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9479 Uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation 
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9480 Uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta 

9481 Uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom parrelation 

9482 Uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit närstående genom släktskap/familj 

9483 Uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, är eller har 
varit bekanta genom annan slags relation 

9484 Uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9485 Oaktsam uppmaning till självmord, mot flicka under 18 år 

9486 Oaktsam uppmaning till självmord, mot pojke under 18 år 

9487 Oaktsam uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, 
är eller har varit närstående genom parrelation 

9488 Oaktsam uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, 
är eller har varit närstående genom släktskap/familj 

9489 Oaktsam uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, 
är eller har varit bekanta genom annan slags relation 

9490 Oaktsam uppmaning till självmord, mot kvinna 18 år eller äldre, 
obekanta 

9491 Oaktsam uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, 
är eller har varit närstående genom parrelation 

9492 Oaktsam uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, 
är eller har varit närstående genom släktskap/familj 

9493 Oaktsam uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, 
är eller har varit bekanta genom annan slags relation 

9494 Oaktsam uppmaning till självmord, mot man 18 år eller äldre, 
obekanta 

9495 Barnfridsbrott, mot flicka under 18 år 

9496 Barnfridsbrott, mot pojke under 18 år 

9599 Brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor 

9601 Sexuellt ofredande mot flicka under 15 år  

9602 Sexuellt ofredande mot pojke under 15 år 

9603 Sexuellt ofredande mot flicka 15–17 år 

9604 Sexuellt ofredande mot pojke 15–17 år 

9607 Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15–17, utomhus 

9608 Oaktsam våldtäkt, mot flicka 15–17, inomhus 

9609 Oaktsam våldtäkt, mot pojke 15–17, utomhus 

9610 Oaktsam våldtäkt, mot pojke 15–17, inomhus 
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9615 Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot flicka 15–17 år 

9616 Sexuellt övergrepp inkl. grovt (2 §), mot pojke 15–17 år 

9619 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot flicka 15–17 år 

9620 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot pojke 15–17 år 

9623 Samlag med avkomling eller syskon, mot flicka 15–17 år 

9624 Samlag med avkomling eller syskon, mot pojke 15–17 år 

9625 Samlag med avkomling eller syskon, mot kvinna 18 år eller äldre 

9626 Samlag med avkomling eller syskon, mot man 18 år eller äldre 

9627 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom parrelation, inomhus 

9628 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9629 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit bekant genom annan slags relation, inomhus 

9630 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta, inomhus 

9631 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom parrelation, utomhus 

9632 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9633 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit bekant genom annan slags relation, utomhus 

9634 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta, utomhus 

9635 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom parrelation, inomhus 

9636 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9637 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit bekant genom annan slags relation, inomhus 

9638 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, 
obekanta, inomhus 

9639 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom parrelation, utomhus 

9640 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9641 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, är 
eller har varit bekant genom annan slags relation, utomhus 

9642 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, 
obekanta, utomhus 
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9643 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation, inomhus 

9644 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9645 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekant genom annan slags relation, inomhus 

9646 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta, inomhus 

9647 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation, utomhus 

9648 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9649 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekant genom annan slags relation, utomhus 

9650 Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta, utomhus 

9651 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom parrelation, inomhus 

9652 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9653 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit bekant genom annan slags relation, inomhus 

9654 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta, inomhus 

9655 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom parrelation, utomhus 

9656 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9657 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, är el-
ler har varit bekant genom annan slags relation, utomhus 

9658 Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta, utomhus 

9659 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, utomhus 

9660 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, utomhus 

9661 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekant genom annan slags relation, utomhus 

9662 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, ut-
omhus 

9663 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, utomhus 

9664 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, utomhus 
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9665 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekant genom annan slags relation, utomhus 

9666 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, obekanta, utom-
hus 

9667 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, inomhus 

9668 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9669 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekant genom annan slags relation, inomhus 

9670 Oaktsam våldtäkt, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta, in-
omhus 

9671 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation, inomhus 

9672 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj, inomhus 

9673 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekant genom annan slags relation, inomhus 

9674 Oaktsam våldtäkt, mot man 18 år eller äldre, obekanta, inom-
hus 

9675 Sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom parrelation 

9676 Sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom släktskap/familj 

9677 Sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit bekanta genom annan slags relation 

9678 Sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9679 Sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation 

9680 Sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj 

9681 Sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation 

9682 Sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9683 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom parrelation 

9684 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, är el-
ler har varit närstående genom släktskap/familj 

9685 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, är el-
ler har varit bekanta genom annan slags relation 

9686 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot kvinna 18 år eller äldre, obe-
kanta 

9687 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom parrelation 
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9688 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit närstående genom släktskap/familj 

9689 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, är eller 
har varit bekanta genom annan slags relation  

9690 Oaktsamt sexuellt övergrepp, mot man 18 år eller äldre, obe-
kanta 

9691 Sexuellt ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom parrelation 

9692 Sexuellt ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit närstående genom släktskap/familj 

9693 Sexuellt ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, är eller har va-
rit bekanta genom annan slags relation  

9694 Sexuellt ofredande, mot kvinna 18 år eller äldre, obekanta 

9695 Sexuellt ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom parrelation 

9696 Sexuellt ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
närstående genom släktskap/familj 

9697 Sexuellt ofredande, mot man 18 år eller äldre, är eller har varit 
bekanta genom annan slags relation  

9698 Sexuellt ofredande, mot man 18 år eller äldre, obekanta 

9801 Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus 

9802 Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet 

9803 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, lastbil, släpfor-
don, järnvägsvagn avsedd för yrkesmässig godsbefordran 

9804 Stöld ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, avsedd för 
yrkesmässig godsbefordran 

9806 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, under 18 år, 
utan skjutvapen, utomhus 

9807 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, under 18 år, 
utan skjutvapen, inomhus 

9808 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, under 18 år, 
med skjutvapen, utomhus 

9809 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, under 18 år, 
med skjutvapen, inomhus 

9810 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, 18 år eller 
äldre, utan skjutvapen, utomhus 

9811 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, 18 år eller 
äldre, utan skjutvapen, inomhus 

9812 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, 18 år eller 
äldre, med skjutvapen, utomhus 

9813 Rån mot privatperson, ej äldre/funktionsnedsatt, 18 år eller 
äldre, med skjutvapen, inomhus 
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9814 Stöld under övrig yrkesmässig transport, ej fickstöld eller yrkes-
mässig godsbefordran 

9815 Stöld ur och från båt, ej båtmotor 

9816 Stöld av båtmotor 

9817 Stöld, utan inbrott, annan fickstöld, stöld ur eller av persedel nå-
gon bär med sig, ej mot äldre/funktionsnedsatt 

9818 Stöld, utan inbrott, annan fickstöld, stöld ur eller av persedel nå-
gon bär med sig, mot äldre/funktionsnedsatt 

9819 Stöld, utan inbrott, väskryckning ej mot äldre/funktionsnedsatt 

9820 Stöld, utan inbrott, väskryckning mot äldre/funktionsnedsatt 

9823 Stöld av diesel, ur fordonstank (även entreprenadmaskin m.m.) 

9824 Stöld av diesel, ur större tankar (ej kopplade till fordon) 

9825 Stöld av drivmedel (även diesel), ej genom smitning 

9826 Stöld av drivmedel (även diesel), från bensinstation (genom smit-
ning) 

9827 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 
(ej motorredskap), av fast interiör/exteriör, eller stöld av både 
fast interiör/exteriör och andra föremål 

9828 Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 
(ej motorredskap), av endast andra föremål (ej fast interiör/exte-
riör) 

9829 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, elcykel 

9830 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel (ej elcykel) 
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