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Versionshantering av ”Kodning av brott”.
”Kodning av brott” revideras en gång per år till en ny ”heltalsversion” t.ex. 4.0. Vid förändringar
som av olika anledningar genomförs under resterande del av året versionsuppdateras publikationen
med enbart en decimalsiffra, t.ex. 4.0 till 4.1.
Vid uppdateringen i december 2012 från version 10.0 till version 11.0 har följande delar förändrats:
(Smärre ändringar som t.ex. stavnings- och skrivfel har inte tagits upp i listan nedan)
NYTT I VERSION 11.0
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Brottskod Handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av mutbrott (1011)
Brottskod Dopningslagen: Framställning, inkl. grov (5013)
Brottskod Dopningslagen: Överlåtelse, inkl. grov (5014)
Brottskod Dopningslagen: Innehav, inkl. grov (5015)
Brottskod Dopningslagen: Bruk. inkl. grov (5016)
Brottskod Djurplågeri (1609)
Brottskod Övriga brott mot 16 kap (utom 16 §) (1610)
Brottskod Brott mot tobakslagen (5049)
Brottskod Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot kvinna 18 år eller äldre (0613)
Brottskod Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot man 18 år eller äldre (0614)
Brottskod Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot flicka 15–17 år (0615)
Brottskod Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot pojke 15- 17 år (0616)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, inomhus (0685)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, utomhus (0686)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, inomhus (0687)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, utomhus (0688)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, inomhus (0689)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, utomhus (0690)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, inomhus (0691)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, utomhus (0684)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, utomhus (0692)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, inomhus (0693)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, utomhus (0694)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, inomhus (0695)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, utomhus (0696)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, inomhus (0697)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, utomhus (0698)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, inomhus (0699)
Brottskod Människohandel för tvångsarbete med barn under 18 år (0470)
Brottskod Människohandel för tvångsarbete med person 18 år eller äldre (0471)
Brottskod Människohandel för tiggeri med barn under 18 år (0472)
Brottskod Människohandel för tiggeri med person 18 år eller äldre (0473)
Brottskod Människohandel för organhandel med barn under 18 år (0474)

•
•
•
•
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Brottskod Människohandel för organhandel med person 18 år eller äldre (0475)
Brottskod Utpressning (0940)
Brottskod Ocker (0941)
Brottkod Stöld av diesel (9821)
Brottskod Stöld av andra drivmedel (9822)

Gamla brottskoder som tas bort
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Brottskod Stöld genom inbrott från kassaskåp, kassavalv, bank-, servicebox eller liknande,
oavsett lokal (0810)
Brottskod Dopningsbrott inkl. grovt, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte,
utbjudande till försäljning, innehav samt bruk (5009)
Brottskod Övriga brott mot 16 kap (utom 16 §) (1606)
Brottskod Arbetsolycka utan misstanke om brott, som lett till kroppsskada eller sjukdom
(9002)
Brottskod Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot person av annat kön (0633)
Brottskod Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl.
grovt, samlag med avkomling eller syskon, mot person av samma kön (0636)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka 15-17 år, utomhus (0644)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka 15-17 år, inomhus (0645)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke 15-17 år, utomhus (0646)
Brottskod Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke 15-17 år, inomhus (0647)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka 15-17 år, utomhus (0656)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka 15-17 år, inomhus (0657)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke 15-17 år, utomhus (0658)
Brottskod Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke 15-17 år, inomhus (0659)
Brottkod Annan människohandel med barn under 18 år (0420)
Brottkod Annan människohandel med person 18 år eller äldre (0421)
Brottskod Utpressning, ocker (0907)

Övriga förändringar
Brottkodsförteckningen som återfinns längst bak i publikationen har uppdaterats så att samtliga
brottsrubriceringar följer en enhetlig struktur.
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BROTT MOT 3–20 KAP. BROTTSBALKEN
10
Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbalken
10
Mord, dråp, misshandel med dödlig utgång samt barnadråp
3 kap. 1– 3, 5, 6 § BrB
10
Misshandel, 3 kap. 5, 6 § BrB
12
Vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för
annan, 3 kap. 7–10 § BrB
15
Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken
16
Människohandel, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, Olaga förföljelse
hemfridsbrott samt olaga intrång, 4 kap. 1 a, 4 a, 4 B, 6 § BrB
16
Olaga hot, ofredande, 4 kap. 5, 7 § BrB
18
Dataintrång, människorov m.m, övriga brott mot 4 kap. 4 kap 1–2, 4, 8–9 a, 9 c § BrB
19
Ärekränkning, 5 kap. brottsbalken
21
Ärekränkningsbrott, 5 kap. 1–4 § BrB
21
Sexualbrott, 6 kap. brottsbalken
22
Våldtäkt mot person enligt paragraf 1, 6 kap. 1 § BrB
22
Våldtäkt mot barn enligt paragraf 4, 6 kap. 4 § BrB
22
Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år, 6 kap. 5 § BrB
24
Sexuellt övergrepp mot barn under 18 år, 6 kap. 6 § BrB
24
Köp av sexuell tjänst, koppleri av person 18 år och äldre, 6 kap. 11, 12 § BrB
26
Utnyttjande av barn för sexuell posering, köp av sexuell handling av barn
under 18 år, 6 kap. 8, 9 § BrB
26
Sexuellt ofredande, exhibitionism, 6 kap. 10 § BrB
27
Kontakt med barn i sexuellt syfte, 6 kap. 10 a § BrB
27
Brott mot familj, 7 kap. brottsbalken
29
Brott mot familj, 7 kap. 1, 3–4 § BrB
29
Stöld, rån och andra tillgreppsbrott, 8 kap. brottsbalken
30
Tillgrepp/stöld av fortskaffningsmedel, 8 kap. 1, 2, 4, 7, 8 § BrB
31
Stöld (även genom inbrott), 8 kap. 1, 2, 4 § BrB
33
Stöld genom och utan inbrott, 8 kap. 1, 2, 4 § BrB
35
Rån, 8 kap. 5, 6 § BrB
40
Övriga brott mot brottsbalken 8 kap, 8 kap. 8–10 § BrB
43
Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap. brottsbalken
44
Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap. 1–10 § BrB
44
Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. brottsbalken
49
Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. 1–8 § BrB
49

Brott mot borgenärer m.m., 11 kap. brottsbalken
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Mened, falskt åtal och annan osann utsaga, 15 kap. brottsbalken
Mened, falskt åtal och annan osann utsaga, 15 kap. 1–3, 4 a–13 § BrB
Brott mot allmän ordning, 16 kap. brottsbalken
Brott mot allmän ordning, 16 kap. 1–6, 8–15 § BrB
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
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Tjänstefel m.m., 20 kap. brottsbalken
Tjänstefel m.m., 20 kap. 1–3 § BrB
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Förord
I Kodning av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska rubriceras och kodas av de
myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis,
åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill
analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.
Syftet med Kodning av brott är att anvisningarna ska underlätta arbetet med brottskodningen och att
kvaliteten på brottsinformationen därmed ska kunna förbättras. Kvaliteten på grunddata är av central
betydelse för att den officiella statistiken ska kunna bli trovärdig och uppfylla de kvalitetskrav som
olika användare ställer på statistiken.
I samråd med Rikspolisstyrelsen (RPS), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket
sker årligen eller vid behov en översyn av brottskoderna. Nya brottskoder kan införas som en följd av
lagändringar, då den juridiska informationen har förändrats. Men de kan också införas efter uttryck av
angelägna behov från statistikanvändare. Då rör det sig ofta om information om brottet, det vill säga
omständigheter omkring brottet som inte framgår av lagrummet. Texten i Kodning av brott justeras
kontinuerligt för att öka tillgängligheten och förståelsen av anvisningarna. Detta görs efter kontakter
med eller påpekanden från polis och andra uppgiftslämnare till brottsstatistiken.
I kodning av brott presenteras brottskoderna med vidhängande text (juridisk information och
brottsinformation) i tabeller. Brottskoderna är uppbyggda så att ett antal lagrum grupperas,
sammanställs och presenteras i en tabell. Efter varje tabell finns definitioner, uppgifter om hur
antalsräkning ska ske samt exempel på hur ett brott inom gruppen kan se ut och hur det ska kodas.
Dessa exempel har tagits fram från verkliga fall, men vissa kan av integritets- och läsbarhetsskäl ha
justerats något.
Publicering av Kodning av brott sker via www.bra.se och IntraPolis.
Stockholm i december 2012

Erik Wennerström
Generaldirektör

Louise Ekström
Enhetschef vid enheten för rättsstatistik
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Kodning av brott vid
registrering av anmälningar
Inledning
Att koda brott innebär att bestämma dels brottskod (sifferbeteckning enligt kodlistan), dels brottsantal
för de brottsliga gärningar som vid anmälansupptagningen ska registreras i polisens,
åklagarväsendets, ekobrottsmyndighetens och tullens datasystem för registrering av anmälningar och
misstankar.
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. Noggrannheten i kodningen
påverkas av den information som finns om ett brott då anmälan skrivs eller brottsmisstanken utreds.
Brå har i samråd med Rikspolisstyrelsen (RPS), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och
Tullverket fastställt denna kodningslista som ska gälla vid redovisning av brott på brottsanmälningar
och brottsmisstankar från och med den 20 december 2012.

Brottsformer
Vid kodning skiljer man i princip inte mellan följande brottsformer:
• fullbordat brott
• försök till brott
• förberedelse till brott
• stämpling till brott.
Endast vid mord/dråp, våldtäkt/grov våldtäkt, inbrott i bostad (lägenhet/villa) och biltillgrepp används
olika koder för försök (inklusive förberedelse och stämpling) till brott och fullbordat brott. Observera
att lagrumsangivelserna i anslutning till respektive brottskod enbart hänvisar till de fullbordade
brotten.

Medverkansformer
Det förekommer att anstiftan till brott felaktigt registreras som ett särskilt brott. Därför är det viktigt
att poängtera att det endast är själva brottet, med någon av brottsformerna försök, förberedelse,
stämpling till brott och fullbordat brott, som ska registreras. De olika medverkansformerna som
kopplas till brottsmisstankar är följande:
• gärningsperson
• medhjälp
• anstiftan
• underlåtenhet att avslöja brott
• underlåtenhet att hindra brott.
Dessa medverkansformer ska inte ge upphov till en brottsanmälan eller registrering av ett brott.

Regler för kodning av brott
Varje gärning kodas med en brottskod. Endast om brott av olika arter (enligt kodlistan) förövats får
två eller flera brottskoder anges. Undantagna från denna huvudregel är vissa stölder samt
rattfylleri/grovt rattfylleri under påverkan av narkotika.
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Om det är tveksamt vilken av två eller flera brottskoder som bör användas, 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: 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.

Vissa speciella definitioner
Det finns vissa definitioner (brottsinformation om omständigheterna omkring brottet) som inte har sin
grund i lagstiftningen men som förekommer för flera olika brottstyper, exempelvis 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. Begreppen används vid
misshandel och rån.
Utomhus: Platser där ordning och brottslighet kan påverkas genom polisens övervakning eller där
polisen har insyn under patrullering:
• gator, parker och torg
• 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 evenemang 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, exempelvis i lokaler av olika slag:
• bostäder
• arbetsplatser
• butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från gatan)
• danslokaler
• sportanläggning eller annan anläggning för publika evenemang som har karaktär av
inomhusanläggning t.ex. sporthall.
En annan generell definition är funktionsnedsatt som avser person som uppfattats ha nedsatt
motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen
har utnyttjat (tidigare kallat ”åldringsbrott”). Detta begrepp används vid stöld utan inbrott, rån och
bedrägeri.

Regler för antalsräkning av brott
En huvudprincip för antalsräkningen är att antalet brott av samma slag beräknas utifrån det antal
tillfällen ett visst lagrum har överträtts. Ett brott är då vad som ryms under en enstaka tillämpning av
ett lagrum. Vid bedömning av denna fråga har hänsyn tagits till hur det aktuella lagrummet är
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formulerat, hur brottet allmänt uppfattats och på vilket sätt det vanligen begås. Endast preciserade
tillfällen ska räknas vilket innebär att för brott som förövats under en längre tidsperiod ska endast de
som kan preciseras med tidpunkt, brottsplats eller andra omständigheter räknas. Brottsantalet ska inte
uppskattas för tidsperioden. Närmare regler för hur antalet brott av samma slag ska räknas finns i
kodlistan. Antalet brott grundas därvid på faktorer som exempelvis antalet tillfällen, antal utsatta
personer, antal gärningspersoner och antal ställen. Reglerna ska användas vid bedömning av en
anmälan åt gången.

Vanliga fel vid kodning och antalsräkning av brott
Det finns vissa fel som, när det gäller antalsräkning, ofta återkommer. Några av de vanligaste är
följande:
Ofredande genom telefon (0407, 0408, 0414, 0428 och 0429): ett brott för varje serie
telefonpåringningar ska redovisas – inte antalet telefonsamtal.
Sexuellt utnyttjande (0613-0616 och 0669–0672): ett brott för varje person mot vilken sexuellt
utnyttjande förövats ska redovisas – inte antal tillfällen.
Förskingring (1001): ett brott för varje missbrukat förtroendeförhållande – inte antalet tillfällen.
Överlåtelse, innehav och bruk av narkotika (5005, 5010, 5011): ett brott för varje gång narkotika
påträffas hos en person eller innehav kan styrkas på annat sätt ska redovisas – inte obestyrkta, erkända
tidigare tillfällen.
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Brott mot 3–20 kap. brottsbalken
Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbalken
MORD, DRÅP, MISSHANDEL
MED DÖDLIG UTGÅNG SAMT
BARNADRÅP

Mot kvinna
Mot man

Försök, förberedelse och
stämpling till mord eller
dråp,
3 kap. 1, 2 § BrB
Utan
Med
användning användning av
av
skjutvapen
skjutvapen
0303
0307
0304
0308

3 KAP. 1– 3, 5, 6 § BRB
Fullbordat mord, dråp eller
Barnadråp,
misshandel med dödlig
3 kap. 3 § BrB
utgång,
3 kap. 1, 2, 5, 6 § BrB
Utan
Med
användning av användning av
skjutvapen
skjutvapen
0310
0311

0312
0313
0309

KOMMENTARER
Stämpling till mord: Observera att stämpling till mord numera har samma koder som försök och
förberedelse till mord, dvs. 0303, 0304, 0307 och 0308.
DEFINITIONER
Skjutvapen: Alla skjutvapen som enligt vapenlagen (1996:67) är tillståndspliktiga.
ANTALSRÄKNING
•

Ett brott räknas för varje utsatt person.

EXEMPEL
1. Under det senaste året har en man misshandlat sin fru vid tre preciserade 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
ett brott avseende grov kvinnofridskränkning (0412) samt ett brott avseende stämpling till
mord, med skjutvapen, mot kvinna (0307).
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 utan resultat. En tredje person
får slita mannen från hans f.d. hustru.
Kodas som
ett brott avseende dråpförsök, utan skjutvapen, mot kvinna (0303). Det går även att koda med
brottsbenämningen dråpförsök alternativt grov misshandel. Villkoret är att de båda
alternativen skrivs på samma rad och att endast en kod anges.
3. Under pågående polisinsats med anledning av skottlossning framkommer uppgifter
beträffande en person som har avvikit från lägenheten. Denna person kan ha skadats i
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samband med att ett skott har avlossats. Lite senare ringer denna person till polisen och säger
”hon är inte klok, hon försökte skjuta mig i bröstet men jag vill inte anmäla henne”.
Kodas som
ett brott avseende försök till dråp, med skjutvapen, mot man (0308).
4. En man misstänks för mord genom att ha knuffat ned en bekant då denne satt på ett
fönsterbräde på femte våningen. Den bekante satt på fönsterbrädet med benen utanför
fönstret. Han föll ut från fönstret och avled på grund av skadorna som uppstod i samband med
att han träffade marken.
Kodas som
ett brott avseende fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång, utan
användning av skjutvapen, mot man (0311).
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MISSHANDEL

3 KAP. 5, 6 § BRB
Annan misshandel än grov,
3 kap. 5 § BrB
Utomhus
Inomhus
9301
9305
9302
9306

Grov misshandel,
3 kap. 6 § BrB
Utomhus
Inomhus
9325
9329
9326
9330

Mot flicka
0-6 år

Obekant med offret
Bekant med offret

Mot pojke
0-6 år

Obekant med offret
Bekant med offret

9303
9304

9307
9308

9327
9328

9331
9332

Mot flicka
7-14 år

Obekant med offret
Bekant med offret

9309
9310

9313
9314

9333
9334

9337
9338

Mot pojke
7-14 år

Obekant med offret
Bekant med offret

9311
9312

9315
9316

9335
9336

9339
9340

Mot flicka
15-17 år

Obekant med offret
Bekant med offret

9317
9318

9321
9322

9341
9342

9345
9346

Mot pojke
15-17 år

Obekant med offret
Bekant med offret

9319
9320

9323
9324

9343
9344

9347
9348

Mot kvinna
18 år eller
äldre

Obekant med offret
Bekant med offret
’’ i nära relation*
’’ ej nära relation

0355
0356

0365

0375
0376

0385

Obekant med offret
Bekant med offret
’’ i nära relation*
’’ ej nära relation
* Obs se definition!

0357
0358

Mot man
18 år eller
äldre

9349
9350
0367
9351
9352

9353
9354
0377
0378

0387
9355
9356

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, parker och torg
• 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 evenemang 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, exempelvis i lokaler av olika slag:
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bostäder
arbetsplatser
butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från gatan)
danslokaler
sportanläggning eller annan anläggning för publika evenemang som har karaktär av
inomhusanläggning t.ex. sporthall.

Nära relation, ej nära relation, bekant respektive obekant med offret
Nära relation
(endast relevant när det gäller misshandel mot kvinna/man 18 år eller äldre, inomhus: 9349, 9351,
9353 och 9355).
•

Offret och gärningspersonen är eller har varit gifta eller sammanboende under
äktenskapsliknande förhållanden eller, utan att bo tillsammans, har gemensamma barn.

Ej nära relation
(endast relevant när det gäller misshandel mot kvinna/man 18 år eller äldre, inomhus: 9350, 9352,
9354 och 9356).
•

Offret och gärningspersonen är bekanta med varandra, mer än till namn eller utseende, men
har inte eller har inte haft en nära relation enligt ovanstående definition.

Bekant med offret:
• Offret och gärningspersonen är bekanta med varandra, mer än till namn eller utseende.
Obekant med offret:
• Offret och gärningspersonen är inte bekanta med varandra enligt ovanstående definition.
ANTALSRÄKNING
•
•
•

Ett brott räknas för varje tillfälle en person utsatts för detta brott.
Om en och samma person har misshandlats vid skilda tillfällen räknas ett brott för varje
preciserat tillfälle.
Antalet gärningspersoner räknas inte.

EXEMPEL
1. En kvinna blev misshandlad av en känd granne vid ett flertal tillfällen i ett
gemensamhetsutrymme i huset där de bodde. För tre av dessa tillfällen har hon noterat
tidpunkterna i sin dagbok och dessa tillfällen är därmed preciserade.
Kodas som
tre brott avseende annan misshandel än grov, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre, bekant
men ej nära relation till offret (9350).
2. På perrongen på en pendeltågsstation har tre okända gärningspersoner utdelat ett flertal slag
och sparkar mot kroppen på två killar i 17-årsåldern så att smärta och blodvite uppstått.
Kodas som
två brott avseende annan misshandel än grov, utomhus, mot pojke 15-17 år, obekant med
offret (9319).
3. En kvinna är på en fest och blir vid detta tillfälle helt oprovocerat attackerad och misshandlad
av en annan kvinnlig festdeltagare, som hon inte känner.
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Kodas som
ett brott avseende annan misshandel än grov, inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant
med offret (0365).
4. En trettonårig pojke berättar att han och hans skolkamrater hade besökt en annan skola för en
gymnastiklektion. När de befann 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
fyra brott avseende annan misshandel än grov, inomhus, mot pojke 7–14 år, obekant med
offret (9315).
5. Tre elvaåriga pojkar berättar för en polispatrull att de blivit beskjutna av en soft-airgun av en
pojke som de känner.
Kodas som
tre brott avseende annan misshandel än grov, utomhus, mot pojke 7–14 år, bekant med offret
(9312).
6. En trettonårig pojke råkar skada en sjuårig pojke vid en tackling när de spelar fotboll. Den
sjuårige pojken gråter och går hem. Då kommer sjuåringens mamma och misshandlar
trettonåringen, som hon känner.
Kodas som
ett brott avseende annan misshandel än grov, utomhus, mot pojke 7–14 år, bekant med offret
(9312).
7. En lördagskväll möter en 25-årig kvinna sin tidigare pojkvän på ett värdshus. Han kränker
henne till en början. Till slut blir kvinnan så less så hon lämnar restaurangen. Hon tänker gå
hem. Den f.d. pojkvännen springer då efter henne och slår till henne. Han har tidigare ofredat
henne genom att ringa många telefonsamtal och kallat henne hora, tjock, ful etc. Detta hade
hon inte anmält till polisen tidigare.
Kodas som
ett brott avseende annan misshandel än grov, utomhus, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant
med offret (0356) samt ett brott avseende ofredande (per telefon) mot kvinna 18 år eller äldre
(0408).
8. En dag grälar en 16-årig pojkes mamma och hennes pojkvän. När pojken ber dem att dämpa
sig rusar mammans pojkvän på honom och ger honom flera örfilar.
Kodas som
ett brott avseende annan misshandel än grov, inomhus mot pojke 15–17 år, bekant med offret
(9324).
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VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD, VÅLLANDE TILL
KROPPSSKADA ELLER SJUKDOM SAMT
FRAMKALLANDE AV FARA FÖR ANNAN
Vållande till
annans död,
3 kap. 7, 10 § BrB
I samband med
trafikolycka eller i
trafiken
I samband med
arbetsolycka eller för
arbetstagare
Övriga fall

3 KAP. 7–10 § BRB

Vållande till kroppsskada
eller sjukdom,
3 kap. 8, 10 § BrB

Framkallande av
fara för annan,
3 kap. 9, 10 § BrB

0315

0399

0396

0391
0392

0393
0394

0395
0396

KOMMENTARER
Misshandel som lett till döden kodas endast med aktuell kod avseende misshandel med dödlig utgång
(0310–0313) och dubbelkodas inte som vållande till annans död.
I de fall vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara
för annan definieras som arbetsmiljöbrott enligt 3 kap. 10 § BrB ska endast kodas 0391, 0393
respektive 0395.
Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka ska kodas 0399.
ANTALSRÄKNING
Antal gärningspersoner räknas inte.
• Ett brott räknas för varje person som utsatts för vållande till annans död. Ett brott räknas för
varje tillfälle och person som utsatts för vållande till kroppsskada eller sjukdom.
• Ett brott räknas för varje framkallad fara för annan. Antalet utsatta personer räknas inte.
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
enbart som ett brott avseende vållande till annans död i samband med arbetsolycka (0391).

2013-01-16

16

Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken
MÄNNISKOHANDEL, GROV FRIDSKRÄNKNING,
GROV KVINNOFRIDSKRÄNKNING, OLAGA FÖRFÖLJELSE
HEMFRIDSBROTT SAMT OLAGA INTRÅNG
4 KAP. 1 A, 4 A, 4 B, 6 § BRB
Människohandel, 1 a §
För sexuella ändamål med barn under 18 år
’’
med person 18 år eller äldre
För tvångsarbete med barn under 18 år
”
med person 18 år eller äldre
För tiggeri med barn under 18 år
” med person 18 år eller äldre
För organhandel med barn under 18 år
” med person 18 år eller äldre
Grov fridskränkning, 4 a § 1 st.
Mot flicka under 18 år
Mot pojke under 18 år
Mot kvinna 18 år eller äldre
Mot man 18 år eller äldre
Olaga förföljelse, 4 b §
Mot flicka under 18 år
Mot pojke under 18 år
Mot kvinna 18 år eller äldre
Mot man 18 år eller äldre
Grov kvinnofridskränkning, 4 a § 2 st.
Hemfridsbrott, olaga intrång, 6 §

0418
0419
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0422
0423
0424
0425
0440
0441
0442
0443
0412
0401

KOMMENTARER
Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (0412 och 0422–0425) 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 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 fridskränkning respektive grov kvinnofridskränkning ska dock alltid redovisas
separat t.ex. grov misshandel, människorov, våldtäkt och andra grova sexualbrott.
De principer som gäller för registrering av grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning gäller
även vid registrering av olaga förföljelse. Detta brott omfattar följande straffbara gärningar som kan
utgöra led i förföljelse: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott, olaga intrång, ofredande,
sexuellt ofredande, skadegörelse, åverkan samt överträdelse av kontaktförbud.
Hemfridsbrott, olaga intrång (0401): 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 telefonpåringningar föreligger ofredande.
ANTALSRÄKNING
För människohandel (0418–0419, 0470–0475):
• Ett brott räknas för varje utsatt person.
För grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning (0412 och 0422–0425):
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Ett brott räknas för varje utsatt person och sammanhängande period, oavsett hur många
underliggande brott (misshandel etc.) kränkningen består av.

För Olaga förföljelse (0440–0443):
• Ett brott räknas för varje utsatt person och sammanhängande period, oavsett hur många
underliggande brott (misshandel etc.) kränkningen består av.
För hemfridsbrott, olaga intrång (0401):
• Ett brott räknas för varje bostad, fritidshus eller annan lokal som angripits, oavsett hur många
människor som utsatts.
• Om en eller samma bostad, fritidshus eller annan lokal har angripits vid flera tillfällen räknas
ett brott för varje preciserat tillfälle.
EXEMPEL
1. En man anmäls för människohandel för sexuella ändamål för att han på uppdrag från någon
okänd per telefon har plockat upp två för honom okända kvinnor vid en båtterminal och fört
dem till en järnvägsstation, mot betalning.
Kodas som
två brott avseende människohandel för sexuella ändamål mot person 18 år eller äldre (0419).
2. 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
ett brott avseende grov fridskränkning mot flicka under 18 år (0422), två brott avseende grov
fridskränkning mot pojke under 18 år (0423) och ett brott avseende grov fridskränkning mot
kvinna 18 år eller äldre (0424).
3. En man våldtar sin fru vid fem preciserade tillfällen under äktenskapet, i deras gemensamma
lägenhet, samt hotar och misshandlar henne vid minst tre tillfällen.
Kodas som
ett brott avseende grov kvinnofridskränkning (0412) samt fem brott avseende fullbordad
(grov) våldtäkt inomhus, mot kvinna 18 år eller äldre (0661).
4. 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 avsikten varit
att tillgripa något.
Kodas som
ett brott avseende olaga intrång (0401).
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OLAGA HOT, OFREDANDE

Mot flicka under 18 år
Mot pojke under 18 år
Mot kvinna 18 år eller äldre
Mot man 18 år eller äldre
Mot grupp

4 KAP. 5, 7 § BRB
Olaga hot,
4 kap. 5 § BrB
0426
0427
0406
0405
0413

Ofredande,
4 kap. 7 § BrB
0428
0429
0408
0407
0414

DEFINITIONER
Grupp (0413, 0414): Avser två eller fler personer som gemensamt hotats eller ofredats.
ANTALSRÄKNING
•
•

Ett brott räknas för varje person som ofredats eller hotats, såvida inte flera personer ofredats
eller hotats gemensamt vid samma tillfälle, då det i stället är ofredande/hot mot grupp.
Om en och samma person ofredats eller hotats vid flera tillfällen räknas ett brott för varje
preciserat tillfälle. Undantag är ofredande genom en serie telefonpåringningar, SMSmeddelanden, e-post eller liknande, som räknas som ett brott.

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 lärare.
Kodas som
ett brott avseende olaga hot mot grupp (0413).
2. En man har vid fem preciserade tillfällen hotat att döda både sin f.d. flickvän och hennes nye
pojkvän.
Kodas som
fem brott avseende olaga hot mot grupp (0413).
3. En man anmäler att han har mottagit tio SMS-meddelanden från en och samma kvinna. I två
av meddelandena förekommer mycket allvarliga hot, de övriga åtta kan betraktas som
ofredande.
Kodas som
två olaga hot mot man (0405) samt ett ofredande mot man (0407).
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4 KAP. 1–2, 4, 8–9 A, 9 C § BRB

Dataintrång, 9 c §
Övriga brott mot 4 kap.
Människorov, olaga frihetsberövande 1–2 §
Olaga tvång och avlyssning m.m.,
4, 8–9 §

0415
0430
0431

KOMMENTARER
Till dataintrång (0415) förs brott som innebär att någon olovligen bereder sig tillgång till upptagning
för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan
upptagning. Med upptagning avses även uppgifter som är under befordran via elektroniskt eller annat
liknande hjälpmedel för att användas för automatisk databehandling.
Skadegörelse som innebär att någon avsiktligt raderar eller ändrar data kodas som datasabotage
(1206):
ANTALSRÄKNING
För dataintrång (0415):
• Ett brott räknas för varje preciserat tillfälle någon utför en eller flera av de handlingar som
anges i detta lagrum.
• Antalet handlingar räknas inte.
För människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång (0430, 0431):
• Ett brott räknas för varje utsatt person.
För brytande av post- eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning (0431):
• Ett brott räknas för varje angripet meddelande, intrång eller olovlig avlyssning.
• Om ett flertal meddelanden har angripits vid ett och samma tillfälle räknas det som ett brott.
EXEMPEL
1. En sjuksköterska loggar in sig i sjukhusets dator på en patient, som vårdas på en annan
avdelning. Hon har ingen yrkesmässig anledning att ta del av patientens journaluppgifter
eftersom hon inte är delaktig i vården av denna patient.
Kodas som
ett brott avseende dataintrång (0415).
2. En person låser vid två preciserade tillfällen in sin sambo i deras gemensamma bostad. Vid
båda tillfällena låser han in henne i flera timmar och förvägrar henne att lämna bostaden.
Kodas som
ett brott avseende olaga frihetsberövande (0430).
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3. Två unga män med öl i var sin systempåse kliver av tunnelbanan och möter en äldre man.
Denne insisterar på att de ska sälja öl till honom. De unga männen känner sig tvungna att ge
den äldre mannen en öl vardera.
Kodas som
två brott avseende olaga tvång (0431).
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Ärekränkning, 5 kap. brottsbalken
ÄREKRÄNKNINGSBROTT
Förtal, 1 §
Grovt förtal, 2 §
Förolämpning, 3 §
Förtal av avliden, 4 §

5 KAP. 1–4 § BRB
0501
”
”
”

ANTALSRÄKNING
•
•
•

Ett brott räknas för varje utsatt person.
Om en grupp (två eller fler personer som gemensamt utsatts) personer förolämpas gemensamt
räknas detta som ett brott.
Antalet tillfällen som en person angrips räknas inte.

EXEMPEL
1. En person ringer vid flera preciserade tillfällen till en skola och sprider falska rykten om en
elev genom att säga att denne är en bråkmakare, biltjuv m.m.
Kodas som
ett brott avseende förtal (0501).
2. En kvinna kallas hora av en arbetskamrat vid ett antal preciserade tillfällen.
Kodas som
ett brott avseende förolämpning (0501).
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Sexualbrott, 6 kap. brottsbalken
VÅLDTÄKT MOT PERSON ENLIGT PARAGRAF 1

6 KAP. 1 § BRB

Försök
Utomhus
Inomhus
Våldtäkt inkl. grov, mot flicka
15 –17 år
Våldtäkt inkl. grov, mot pojke
15 –17 år
Våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år
eller äldre
Våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller
äldre

Fullbordat
Utomhus
Inomhus

0684

0685

0688

0689

0686

0687

0690

0691

0648

0649

0660

0661

0650

0651

0662

0663

VÅLDTÄKT MOT BARN ENLIGT PARAGRAF 4

Våldtäkt inkl. grov, mot flicka
under 15 år
Våldtäkt inkl. grov, mot pojke
under 15 år
Våldtäkt inkl. grov, mot flicka
15 –17 år
Våldtäkt inkl. grov, mot pojke
15 –17 år

6 KAP. 4 § BRB

Försök
Utomhus
Inomhus
0640
0641

Fullbordat
Utomhus
Inomhus
0652
0653

0642

0643

0654

0655

0692

0693

0696

0697

0694

0695

0698

0699

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 (0684, 0686, 0648, 0650, 0640, 0642, 0692, 0694, 0688, 0690, 0660, 0662, 0652, 0654,
0696, 0698): Platser där ordning och brottslighet kan påverkas genom polisens övervakning eller där
polisen har insyn under patrullering:
• gator, parker och torg
• 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 evenemang som har karaktär av
utomhusanläggning t.ex. öppen idrottsplats utan tak.
Inomhus (0685, 0687, 0649, 0651, 0641, 0643, 0693, 0695, 0689, 0691, 0661, 0663, 0653, 0655,
0697, 0699: Platser där ordning och brottslighet inte kan påverkas genom polisens övervakning eller
där polisen inte har insyn under patrullering, exempelvis i lokaler av olika slag:
• bostäder
• arbetsplatser
• butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från gatan)
• danslokaler

2013-01-16
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sportanläggning eller annan anläggning för publika evenemang som har karaktär av
inomhusanläggning t.ex. sporthall.

ANTALSRÄKNING
•
•
•
•

Ett brott räknas för varje person som utsatts för våldtäkt vid ett och samma tillfälle.
Om en och samma person har utsatts för våldtäkt vid flera tillfällen räknas ett brott för varje
preciserat tillfälle.
Om en gärningsperson utsätter en och samma person för flera påtvingade samlag vid ett och
samma tillfälle räknas det som ett brott.
Om två eller flera personer våldtar samma person räknas ett brott för varje gärningsperson.

EXEMPEL
1. När en kvinna, som är på en dansrestaurang, ska gå på toaletten 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
ett brott avseende fullbordad våldtäkt, inomhus mot kvinna 18 år eller äldre (0661).
2. En 14-årig flicka utsätts för våldtäkt av sin mammas sambo två gånger hemma i deras
lägenhet.
Kodas som
två brott avseende fullbordad våldtäkt inomhus, mot flicka under 15 år (0653).
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SEXUELLT TVÅNG, SEXUELLT UTNYTTJANDE AV
PERSON I BEROENDESTÄLLNING, SAMLAG MED
AVKOMLING ELLER SYSKON, 15 ÅR ELLER ÄLDRE
Sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt
Brottskod
utnyttjande av person i beroendeställning, grovt
sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning,
samlag med avkomling eller syskon, 6 kap. 2, 3 och 7
§ BrB
Mot kvinna 18 år eller äldre
Mot man 18 år eller äldre
Mot flicka 15–17 år
Mot pojke 15–17 år

SEXUELLT UTNYTTJANDE AV BARN UNDER 18 ÅR
Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år, 6 kap. 5 § BrB
Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år, 6 kap. 5 § BrB
Sexuellt utnyttjande av flicka 15–17 år, 6 kap. 5 § BrB
Sexuellt utnyttjande av pojke 15–17 år, 6 kap. 5 § BrB

SEXUELLT ÖVERGREPP MOT BARN UNDER 18 ÅR
Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot flicka under 15 år, 6 kap. 6 § BrB
Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot pojke under 15 år, 6 kap. 6 § BrB
Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot flicka 15 –17 år, 6 kap. 6 § BrB
Sexuellt övergrepp inkl. grovt mot pojke 15 –17 år, 6 kap. 6 § BrB
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6 kap. 2, 3, 7 § BrB

0613
0614
0615
0616

6 KAP. 5 § BRB
0669
0670
0671
0672

6 KAP. 6 § BRB
0673
0674
0675
0676

SAMLAG MED SYSKON UNDER 15 ÅR ELLER AVKOMLING UNDER 18 ÅR 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.

ANTALSRÄKNING
Trots att koderna är gemensamma skiljer sig antalsräkningen enligt nedan.
Antalsräkningen för sexuellt tvång, även grovt (0613–0616):
• Ett brott räknas för varje person som utsatts för sexuellt tvång.
• Om en och samma person har utsatts för sexuellt tvång vid flera tillfällen räknas ett brott för
varje preciserat tillfälle.
• Om en gärningsperson utsätter en och samma person för flera sexuella tvång vid ett och
samma tillfälle räknas det som ett brott.
• Om två eller flera personer utsätter samma person för sexuellt tvång vid ett och samma
tillfälle räknas ett brott för varje gärningsperson.
Antalsräkningen för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, samlag med avkomling eller
syskon, även grovt (0613–0616)
samt för sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, även grovt (0669–0676):

2013-01-16
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•
•
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Ett brott räknas för varje utsatt person.
Antalet tillfällen räknas inte.
Om två eller fler personer sexuellt utnyttjat eller haft sexuellt umgänge med en och samma
person vid ett och samma tillfälle räknas ett brott för varje gärningsperson.

EXEMPEL
1. Den utpekade mannen kan misstänkas för att vid minst två tillfällen haft sex med sin egen 18åriga dotter.
Kodas som
ett brott avseende samlag med avkomling (0613).

2. Gärningspersonen har haft sexuellt umgänge med flera unga flickor i en uppställd bil. Av de 5
flickorna var 2 under 14 år, 1 var 15 år och 2 var 16 år gamla. Mannen betalade flickorna för
de sexuella handlingarna
Kodas som
två brott avseende sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år (0669) och tre brott avseende
sexuellt utnyttjande av flicka 15-17år (0671).

2013-01-16
KÖP AV SEXUELL TJÄNST, KOPPLERI AV
PERSON 18 ÅR OCH ÄLDRE
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6 KAP. 11, 12 § BRB

Köp av sexuell tjänst, 11 §
Koppleri, grovt koppleri, 12 §

4024
0609

UTNYTTJANDE AV BARN FÖR SEXUELL POSERING,
KÖP AV SEXUELL HANDLING AV BARN UNDER 18 ÅR
Utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn under 18
år, för sexuell posering, 6 kap. 8 § BrB
Köp av sexuell handling av barn under 18 år, 6 kap. 9 § BrB

6 KAP. 8, 9 § BRB
0611
0610

ANTALSRÄKNING
För koppleri (0609)
•

Ett brott räknas för sådan verksamhet (t.ex. bordellrörelse) oavsett hur många personer som är
inblandade.

För köp av sexuell tjänst (4024)
•

Ett brott räknas för varje gärningsperson och tillfälle

För köp av sexuell handling av barn och Utnyttjande av barn för sexuell posering, inkl. grovt (0610,
0611)
•

Ett brott räknas för varje person som utsatts för detta brott.

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
lägenhet. Han kan inte lämna någon rimlig godtagbar förklaring till besöket i lägenheten
varför han delges misstanke om köp av sexuell tjänst.
Kodas som
ett brott avseende 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 mot ersättning skaffa
sig sexuellt umgänge.
Kodas som
ett brott avseende köp av sexuell handling av barn under 18 år (0610).
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SEXUELLT OFREDANDE, EXHIBITIONISM
Exhibitionism (blottning), alla åldrar,10 § 2 st BrB
Annat sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre, 10 § 2 st BrB
Sexuellt ofredande mot barn 15-17 år, 10 § 2 st BrB
Sexuellt ofredande mot barn under 15 år, 10 § 1 st BrB
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6 KAP. 10 § BRB
0607
0638
0668
0637

ANTALSRÄKNING
För exhibitionism (0607)
•
•

Ett brott räknas för varje tillfälle och gärningsperson.
Antal personer som utsatts för detta brott räknas inte.

För sexuellt ofredande, annat än exhibitionism (t.ex. genom beröring av någon) (0638, 0668, 0637)
•
•
•

Ett brott räknas för varje utsatt person.
Ett brott räknas för varje sammanhängande tillfälle
Om två eller fler personer utsatt en och samma person för sexuellt ofredande vid samma
tillfälle räknas ett brott för varje gärningsperson.

EXEMPEL
1. Okänd gärningsperson blottar sig för två flickor. Han drar ned byxorna och onanerar framför
flickorna som tar väldigt illa vid sig.
Kodas som
ett brott avseende sexuellt ofredande, exhibitionism (0607).
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
ett brott avseende sexuellt ofredande mot barn under 15 år (0637).
3. En okänd gärningsperson har tafsat på målsägandes kropp samt knäppt upp hennes byxor
Kodas som
ett brott avseende sexuellt ofredande (0638).
KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE

Kontakt med flicka under 15 år i sexuellt syfte 10 a § BrB
Kontakt med pojke under 15 år i sexuellt syfte 10 a § BrB

6 KAP. 10 A § BRB
0681
0682

ANTALSRÄKNING
För kontakt med barn i sexuellt syfte
•
•
•

Ett brott räknas för varje utsatt person och tillfälle.
Om en och samma person har utsatts vid upprepade tillfällen räknas ett brott för varje
preciserat tillfälle.
Om flera personer blivit utsatta vid ett och samma tillfälle räknas ett brott för varje utsatt
person.
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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
både via MSN-messenger och 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
ett brott avseende kontakt med barn i sexuellt syfte (0681).
2. En 14 årig flicka kontaktas av en man som har sett hennes egen publicerade bild på

hennes hemsida. Mannen ger upprepande 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 gärningspersonen vid ett hotell och de bestämmer tid och dag för detta.
Mannen bokar sedan ett rum på hotellet till samma dag.
Kodas som
ett brott avseende kontakt med barn i sexuellt syfte (0681).
3. En gärningsperson har en längre tid ägnat extra tid åt en 14 årig pojke som han tränar

i fotboll. Gärningspersonen stämmer träff med pojken hemma hos sig för en
”filmkväll” och lovar att hämta och lämna pojken med bil. Under alla träningspass
veckan innan den överenskomna filmträffen påminner och tjatar gärningspersonen om
träffen. På dagen då den överenskomna filmträffen ska äga rum lånar
gärningspersonen en bil av sin granne.
Kodas som
ett brott avseende kontakt med barn i sexuellt syfte (0682).
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Brott mot familj, 7 kap. brottsbalken
BROTT MOT FAMILJ
Egenmäktighet med barn, 4 §
Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, 1 §
Förvanskande av familjeställning, 3 §

7 KAP. 1, 3–4 § BRB
0711
0712
”

ANTALSRÄKNING
•
•

Ett brott räknas för varje tillfälle.
Antalet barn eller vuxna personer som utsätts för dessa brott räknas inte.
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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
huvudregeln 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 endast förekomma vid de två ovan angivna fallen.
Skador som uppkommit på grund av inbrott ska ej kodas som skadegörelse.
Om det är tveksamt vilken av två eller flera brottskoder som bör användas, 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 (av TV-apparaten) 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, snatteri utan inbrott än vad koden för stöld, snatteri 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 tandläkarpraktik, sjukhus, 0813. I kolumnen för stöld
genom inbrott står koden för stöld genom 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, undervisningslokal, förskola, fritidshem (0846).
Kolumnen för stöld genom inbrott står till vänster om kolumnen för stöld, snatteri utan
inbrott.
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TILLGREPP/STÖLD AV FORTSKAFFNINGSMEDEL

Bil
Lastbil, släpfordon, järnvägsvagn
(container eller motsvarande) avsedd för
yrkesmässig godsbefordran
Motorcykel
Moped
Cykel
Båt
Annat

8 KAP. 1, 2, 4, 7, 8 § BRB

Tillgrepp av motordrivet Tillgrepp av ej
fortskaffningsmedel,
motordrivet,
8 kap. 1, 2, 4, 7, 8 § BrB Fortskaffningsmedel, 8
kap. 1, 2, 4, 8 § BrB
Försök
Fullbordat
0801
0802

9803
0803
0804
0805
0806

0807
0808
0809

DEFINITIONER
Biltillgrepp
•
•
•

Fullbordat biltillgrepp (0802, 9803): Så snart bilen har flyttats, även om bilens motor inte
varit i gång.
Försök till biltillgrepp (0801): Bland annat då bilens tändningslås, 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 motordrivet fordon (0840), skadegörelse
på motorfordon (1201) eller egenmäktigt förfarande (0875), exempelvis att sova i en annans
bil.

Moped (0804): Avser både klass 1 (så kallad eu-moped) och klass 2.
Båt (0805, 0808): avser alla typer av båtar inklusive segelbräde.
• Motordriven båt: Båt som är försedd med motor som t.ex. inombordsmotorbåt. 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 (0806, 0809): är uppdelat i motordrivet och ej motordrivet annat.
• Motordrivet annat: Avser bland annat snöscooter, fyrhjuling, dumper, tvåhjuling.
• Ej motordrivet annat: Avser bland annat sparkstötting eller sparkcyckel om de används i
fortskaffningssyfte. Avser ej lekfordon (till exempel skateboard eller sparkcykel), husvagn,
släpkärra, eller annat släpfordon som kodas som annan stöld genom inbrott (0830) eller annan
stöld eller snatteri utan inbrott (0880).
ANTALSRÄKNING
•

Ett brott räknas för varje utsatt fordon.

EXEMPEL
1. En man anmäler att han 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.
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Kodas som
först som ett brott avseende fullbordat biltillgrepp (0802) och ajourförs som ett brott
avseende fullbordat biltillgrepp (0802) och ett brott avseende stöld från motordrivet fordon
(av bordet) (0840). 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
ett brott avseende fullbordat biltillgrepp (0802).
3. På en bil som står parkerad på gatan har en ruta fram på passagerarsidan krossats. Plastkåpan
under ratten är sönderbruten och det är brytmärken runt bilstereon och i panelen.
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
ett brott avseende försök till biltillgrepp (0801) samt ett brott avseende skadegörelse på
motorfordon (1201).
4. En man anmäler ett inbrott i ett förråd i ett garage där två motocrosscyklar tillgripits.
Kodas som
ett brott avseende inbrott i garage (0823) samt två brott avseende tillgrepp av motorcykel
(0803).
5. I ett olåst garage står en traktor. En morgon upptäcker man att den är borta.
Kodas som
ett brott avseende 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
tre brott avseende tillgrepp av cykel (0807).
7. Målsägaren har familjens tre cyklar inställda i bostadsrättsföreningens 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 ha
ser en grannpojke cykla på en av familjens cyklar.
Kodas som
tre brott avseende tillgrepp av cykel (0807).
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.
Kodas som
ett brott avseende tillgrepp av motordriven båt (0805) samt ett brott avseende annan stöld,
snatteri utan inbrott (0880).
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STÖLD (ÄVEN GENOM INBROTT)
Av skjutvapen, ammunition och sprängämne
Från militärt förråd (oavsett plats)
Inom militärförläggning (oavsett förläggningstyp)
Från skytteorganisations lokal eller förråd
Från vapenhandels lokal eller förråd
Från sprängämnesförråd (ej militärt)
I bostad (lägenhet, villa)
I fritidshus
Ur motorfordon
Övrig stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämnen
Från yrkesmässig godsbefordran och under övrig
yrkesmässig transport
Ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn (container
eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig
godsbefordran
Under övrig yrkesmässig transport (dock ej fickstöld
eller yrkesmässig godsbefordran)
Från motordrivet fordon, släpfordon, husvagn, båt och cykel
(ej under yrkesmässig godsbefordran).
Ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn
(dock ej motorredskap)
Från cykel
Ur eller från båt (ej båtmotor)
Stöld av båtmotor
Stöld av diesel
Stöld av andra drivmedel

33
8 KAP. 1, 2, 4 § BRB
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839

9804
9814

0840
0841
9815
9816
9821
9822

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 (0840), 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. järnvägsstation 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).
DEFINITIONER
Inbrott (0831–0841, 9804, 9814, 9815): Inträngande t.ex. med hjälp av våld eller verktyg, i ett låst
utrymme/område i syfte att stjäla. Detta gäller även om det i utrymmet/området funnits andra olåsta
ingångar t.ex. dörrar eller fönster. Med verktyg menas här t.ex. dyrk eller stulen nyckel.
Skjutvapen (0831–0839): Avser alla tillståndspliktiga skjutvapen inklusive delar av dessa enligt
vapenlagen (1996:67).
Yrkesmässig godsbefordran (9804): Stöldobjektet står under transportörens kontroll, det vill säga
aktörer på transportmarknaden (logistikföretag och åkerier som fraktar eller transporterar gods, till
exempel Schenker, Green Cargo, DHL eller budbilar).
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Övrig yrkesmässig transport (9814): Transporter som görs i den egna verksamheten, till exempel
byggföretag som transporterar material med egna fordon, incheckat bagage i buss, flyg och dylikt där
stöldgodset står under transportörens kontroll.
Stöld av båtmotor (9816): Avser samtliga typer av båtmotorer, inombordare, utombordare, eldrivna
m.m. som stjäls från en båt.
Stöld av diesel (9821): Gäller alla former av stöld/snatteri av diesel där det huvudsakliga uppsåtet med
stölden bedöms varit stöld av diesel. Exempelvis smitning vid tankning från bensinstation, stöld från
fordonstankar avseende fordon i trafik, från entreprenadmaskiner och från andra fasta och lösa tankar.
Stöld av andra drivmedel (9822): Gäller alla former av stöld/snatteri av övriga drivmedel (ej diesel)
där det huvudsakliga uppsåtet med stölden bedöms varit stöld av drivmedlet. Exempelvis smitning vid
tankning från bensinstation, stöld från fordonstankar avseende fordon i trafik, från
entreprenadmaskiner och från andra fasta och lösa tankar.
ANTALSRÄKNING
•
•
•
•

Ett brott räknas för varje utsatt ställe.
Om ett ställe utsatts för stöld vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat tillfälle.
Om flera föremål stulits vid samma tillfälle räknas ett brott. Det gäller även om föremålen
tillhört olika ägare.
Som separat ställe (= 1 brott) räknas varje utsatt fordon, källarkontor, förvaringsfack och
automat. (Flera utsatta fack i samma automat räknas dock som ett brott.) Undantag är inbrott i
bilfirma eller cykelbutik etc. då endast ett brott avseende stöld genom inbrott i butik/varuhus
(0818) räknas.

För stöld av båtmotor (9816)
• Ett brott för varje stulen båtmotor
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
ett brott avseende stöld (även genom inbrott) under yrkesmässig transport (9814).

2. En lokförare upptäcker att en godsvagn har blivit bestulen under en transport mellan
Stockholm och Jönköping.
Kodas som
ett brott avseende stöld (även genom inbrott) under yrkesmässig godsbefordran (9804).

3. Målsägaren med sällskap har parkerat aktuell bil på Storgatan då de ska äta på en restaurang.
Efter middagen hämtar målsägaren bilen för att köra den till restaurangen. När hennes
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 väskor samt
en laptop. Bilen var packad då de skulle hem till Frankrike.
Kodas som
ett brott avseende stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn, dock ej
motorredskap (0840).

4. En person har vid ett tillfälle tillgripit navkapslar och registreringsskyltar från en personbil.
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Kodas som
ett brott avseende stöld av navkapslar (0840) och ett brott avseende egenmäktigt förfarande,
tillgrepp av registreringsskyltar, (0875).

5. En person anmäler att någon har stulit cykelsadeln från en fastlåst cykel.
Kodas som
ett brott avseende stöld (även genom inbrott) från cykel (0841).

6. 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
ett brott avseende stöld genom inbrott från garage (0823) samt två brott avseende stöld (även
genom inbrott) ur och från motordrivet fordon. (0840).

7. Inbrott har skett i tre bilar som stod parkerade på en allmän parkering. Två bilar var låsta men
en visade sig ha varit olåst.
Kodas som
tre brott avseende stöld (även genom inbrott) ur och från motordrivet fordon (0840).

8. En båtägare upptäcker att båtmotorn är borta från hans båt. Motorn är låst med två lås och
togs troligen sjövägen.
Kodas som
ett brott avseende stöld av båtmotor (9816).

9. En kvinna anmäler att hon har haft inbrott i sin motorbåt. Det saknas både värdesaker och en
utombordsmotor.
Kodas som
ett brott avseende stöld ur eller från båt (9815) och ett brott avseende stöld av båtmotor
(9816).

10. En person anmäler sin båt stulen. Båten hittas sedan längre ner i viken utan motor.
Kodas som
ett brott avseende stöld av motordriven båt (0805) och ett brott avseende stöld av båtmotor
(9816).

11. En person anmäler sin båt stulen. Båten hittas aldrig.
Kodas som
ett brott avseende stöld av motordriven båt (0805)

12. En person bryter sig in i en personbil och stjäl en bilstereo och samtidigt en dunk med diesel.
Kodas som
Ett brott avseende Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn och
husvagn, ej motorredskap (0840)

13. En person slangar bensin från en bil och stjäl samtidigt en väska som fanns i bilen.
Kodas som
Ett brott avseende Stöld av andra drivmedel (9822)

14. En person tankar bensin utan att betala på en bensinstation.
Kodas som
Ett brott avseende Stöld av andra drivmedel (9822)
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STÖLD GENOM OCH UTAN INBROTT

8 KAP. 1, 2, 4 §
Stöld genom inbrott,
8 kap. 1, 2, 4 § BrB

Väskryckning (ej rån)
Annan fickstöld, stöld ur eller av persedel någon
bär med sig
Från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus
Från apotek, apoteks- och läkemedelsförråd
I skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola,
fritidshem
Av kulturföremål från kyrka, museum,
hembygdsgård, konsthall bibliotek och arkiv
I hotell, pensionat eller liknande
Inom campingplats, strandbad
I idrotts- bad- och sportanläggning
Från butik (även i anslutning till bensinstation),
varuhus, kommersiell utställningslokal
I biograf, teater, nöjes-, samlings- och
ungdomslokal
I kafé, konditori, restaurang, näringsställe
Från fabrik, lager, verkstad (vid stöld genom
inbrott: ej bilverkstad)
Från garage, (även i anslutning till bensinstation),
bilverkstad
Från byggplats, från bod på byggplats (tillfällig
barack, container, vagn eller liknande)
Från kontor

Från villa/radhus
Från lägenhet
Från bostad (lägenhet, villa)
Från fritidshus
Från källare, vind
Från militärförläggning, militärt förråd
Från kiosk, automat, skyltskåp
Från hamnområde
Annan stöld (snatteri från butik kodas 0853)

Försök
0857
0874

Stöld, snatteri utan inbrott,
8 kap. 1, 2, 4 § BrB
Ej mot
Mot
funktionsfunktionsnedsatt
nedsatt
9819
9820
9817
9818

0813
0817

0848

0811

0846

0886
0815
0812

0887
0852
0851
0847

0818

0853

0814
0816

0849
0888

0821
0823

0883

0822
0820

0884
0854

Fullbordat Ej hos
Hos
funktionsfunktions9801
nedsatt
nedsatt
9802
0859
0858
0826
0825
0860
0827
0861
0819
0829
0850
0830
0880

KOMMENTARER
Om det är tveksamt vilken av två eller flera brottskoder som bör användas, ska alltid 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.
Vid stöld genom inbrott i villa/radhus respektive lägenhet (0857, 0874, 9801 och 9802) är begreppet
inbrott uppdelat i försök respektive fullbordat. Det räknas som ett fullbordat inbrott när tjuven lyckats
ta sig in i bostaden, samlat ihop stöldgodset men inte lyckats ta det med sig därifrån.

2013-01-16

37

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, personal, 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
utrymmet/området funnits andra olåsta ingångar t.ex. dörrar eller fönster. Med verktyg menas här t.ex.
dyrk eller stulen nyckel.
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 eller snatteri utan inbrott (0880).
Funktionsnedsatt (0858): Person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder,
fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat (tidigare kallat
”åldringsbrott”).
Kategorier av stöld genom och utan inbrott
Bod (0822 och 0884): En tillfälligt uppställd arbets- eller personbod, vid t.ex. hus- eller vägbygge,
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).
Automat (0819): Alla slags mynt- och sedelautomater; exempel parkerings-, telefon-, varu-, frimärks-,
biljett-, tvättstuge-, toalett-, spel-, kort och bensinautomat (autotank).
Villa/radhus (0857 och 9801): Parhus, radhus, kedjehus, friliggande en- eller tvåbostadshus – oavsett
upplåtelseform.
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 tillgrepp från t.ex. sovande eller svårt berusad
person och inte heller vid tillgrepp ur eller från persedel, som hänger i t.ex. kontorsrum,
omklädningsrum eller garderob. Då ska respektive kod för lokal där stölden 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).
ANTALSRÄKNING
•
•
•
•

Ett brott räknas för varje utsatt ställe.
Om ett ställe utsatts för stöld vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat tillfälle.
Om flera föremål stulits vid samma tillfälle räknas ett brott. Det gäller även om föremålen
tillhört olika ägare.
Som separat ställe (= 1 brott) räknas varje utsatt fordon, källarkontor, förvaringsfack och
automat. (Flera utsatta fack i samma automat räknas dock som ett brott.)
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EXEMPEL

1. En anställd stjäl från sin arbetsplats på ett kontor vid fem preciserade tillfällen.
Kodas som
fem brott avseende stöld, snatteri 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 kassaskrin som inte innehåller något av värde är uppbrutet.
Kodas som
ett brott avseende 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
ett brott avseende stöld genom inbrott i hotell (0815).

4. Någon bryter sig in i ett hotell och stjäl en handdator från receptionen.
Kodas som
ett brott avseende stöld genom inbrott i hotell (0815).

5. Okänd gärningsperson bereder sig tillträde till en ridskola genom att slå sönder ett hänglås.
Ett par ridstövlar tillgrips.
Kodas som
ett brott avseende stöld genom inbrott i sportanläggning (0812).

6. Okänd gärningsperson bereder sig tillträde till en butik genom att krossa en fönsterruta. Inne i
butiken tar gärningspersonen cigaretter.
Kodas som
ett brott avseende stöld genom inbrott från butik (0818).

7. Okänd person tar sig under skoltid in i en olåst skola. Inne i skolan bryter han upp ett låst
skåp och tillgriper innehållet.
Kodas som
ett brott avseende stöld utan inbrott i skola (0846).

8. Okänd person tar sig in i en restaurang genom att slå in en stor glasruta. Inne i restaurangen
tar han sig sedan in i ett låst kontor och tillgriper växelkassan.
Kodas som
ett brott avseende 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 bommen som reglar porten och sedan bygelöglorna till de båda hänglåsen.
Därefter stjäls båten och trailern.
Kodas som
ett brott avseende tillgrepp av motordriven båt (0805) samt ett brott avseende 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 bevakat båtklubbsområde.
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Kodas som
ett brott avseende stöld genom inbrott från hamnområde (0829).

11. En kvinna står i en trappa och en man kommer emot henne. Mannen tar tag i kvinnans
axelväska och sliter i den. Kvinnan släpper inte väskan förrän hon släpats med ca 15
trappsteg.
Kodas som
ett brott avseende väskryckning (9819, 9820).

12. En person befinner sig på ett sjukhus och upptäcker att någon har tagit dennes väska.
Kodas som
ett brott avseende annan stöld eller snatteri utan inbrott (0880)

13. En person som befinner sig på ett sjukhus bryter upp ett låst skåp och tillgriper innehållet.
Kodas som
ett brott avseende stöld från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus (0848)

14. En passagerare på en färja upptäcker att någon har tagit dennes plånbok.
Kodas som
Ett brott avseende annan stöld eller snatteri 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
Ett brott avseende annan stöld genom inbrott (0830)

16. Någon tar en väska som en person har i korgen på sin rollator medan han/hon är ute och
promenerar.
Kodas som
Ett brott avseende Väskryckning mot funktionsnedsatt (9820)

17. Någon tillgriper en väska genom att klippa av axelbandet på väskan som målsäganden har
runt axeln. Målsägande bedöms inte vara funktionsnedsatt.
Kodas som
Ett brott avseende Väskryckning mot ej funktionsnedsatt (9819)
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RÅN

8 KAP. 5, 6 § BRB
Rån utan skjutvapen,
8 kap. 5, 6 § BrB
0868
0870
0871
0872
0873

Mot bank/växlingskontor
Mot butik
Mot taxi
Mot värdetransport
Mot värdebefordran

Mot privatperson
Funktionsnedsatt
Ej funktionsnedsatt

Övrigt rån

Under 18 år
18 år eller äldre

Rån med skjutvapen,
8 kap. 5, 6 § BrB
0862
0864
0865
0866
0867

Utomhus

Inomhus

Utomhus

Inomhus

0892
9806
9810

0893
9807
9811

0896
9808
9812

0897
9809
9813

0855

0856

DEFINITIONER
Rån med skjutvapen: Våld eller hot med synligt föremål som av den utsatta personen uppfattas 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, parker och torg
• 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 evenemang 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, exempelvis i lokaler av olika slag:
• bostäder
• arbetsplatser
• butiker, restauranger (inkl. gårdsserveringar utan insyn från gatan)
• danslokaler
• sportanläggning eller annan anläggning för publika evenemang som har karaktär av
inomhusanläggning t.ex. sporthall.
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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 yrkesroll.
Rån mot funktionsnedsatt: Rån mot person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög
ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat (tidigare kallat
”åldringsbrott”).
Övrigt rån: Rån som inte passar in i ovanstående kategorier.

ANTALSRÄKNING
•
•
•

Ett brott räknas för varje tillfälle.
Antalet utsatta personer räknas inte.
Antalet gärningspersoner räknas inte.

EXEMPEL
1. En kyrkvaktmästare rånas på kyrksilvret i kyrkan där han arbetar. Rånaren har en käpp som
han hotar med.
Kodas som
ett brott avseende övrigt rån utan skjutvapen (0855).
2. En person rånas på sin privata bil av två rånare med skjutvapen. Personen bedöms ej vara
funktionsnedsatt.
Kodas som
ett brott avseende Rån mot privatperson (ej funktionsnedsatt) 18 år eller äldre, med
skjutvapen, utomhus (9812).
3. En person rånas på sitt företags firmabil. De tre rånarna har inte skjutvapen.
Kodas som
ett brott avseende 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
ett brott avseende rån med skjutvapen mot värdetransport (0866).
5. Ett rån förövas mot ett Forexkontor. Rånarna har skjutvapen.

2013-01-16
Kodas som
ett brott avseende rån med skjutvapen mot bank/växlingskontor, eftersom Forex är en bank
(0862).
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ÖVRIGA BROTT MOT BROTTSBALKEN 8 KAP
Egenmäktigt förfarande (exkl. olovlig parkering
på annans parkeringsplats eller på annans
tomtmark), 8 §
Självtäkt, 9 §
Olovlig kraftavledning, 10 §

43

8 KAP. 8–10 § BRB

0875
’’
’’

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
ANTALSRÄKNING
•
•
•
•

Ett brott räknas för varje utsatt ställe.
Om ett ställe utsatts vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat tillfälle.
Om flera föremål utsatts vid samma tillfälle räknas ett brott. Det gäller även om föremålen
tillhört olika ägare.
Som separat ställe (= 1 brott) räknas varje utsatt fordon, källarkontor, förvaringsfack och
automat. (Flera utsatta fack i samma automat räknas dock som ett brott.)

EXEMPEL
1. En person har tillgripit registreringsskyltarna från en bil.
Kodas som
ett brott avseende egenmäktigt förfarande (0875).
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Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap. brottsbalken
BEDRÄGERI OCH ANNAN OREDLIGHET

9 KAP. 1–10 § BRB

Bedrägeri, bedrägligt beteende även om det skett genom
urkundsförfalskning eller osann försäkran, grovt bedrägeri,
1–3 §
Datorbedrägeri, 1 § 2 st
0901
Automatmissbruk
0902
Med kontokort (betal- och kreditkort)
0904
Överskridit eget konto (check- och personkonto)
0932
Annat checkbedrägeri (ej överskridit eget konto)
0922
Mot hotell, restaurang, taxi, buss, tåg, spårvagn etc.
(”snyltningsbrott”)
0903
Mot försäkringskassa (OBS! Endast för brott som
0927
begåtts före den 1 augusti 2007)*
Mot försäkringsbolag (s.k. försäkringsbedrägeri)
0929
Mot funktionsnedsatt
0905
Med hjälp av faktura (s.k. falska fakturor, bluffakturor)
0912
Med hjälp av internet, 1 § 1 st
0913
Investeringsbedrägeri
0935
Mot EU:s finansiella intressen
0914
Övrigt bedrägeri*
0906
Utpressning, 4 §
0940
Ocker, 5 §
0941
Häleri, penninghäleri, 6, 6 a, 7, 7 a §
Tillfälligt häleri, häleriförseelse, 6, 7 §
0930
Häleri med vanemässig inriktning eller av stor
0931
omfattning, 6 §
Penninghäleri 6 a §
0933
Penninghäleriförseelse, 7 a §
0934
Subventionsmissbruk, 3 a §
0916
Övriga brott mot 9 kap. *
0915
Oredligt förfarande, 8 §
”
Svindleri, 9 §
”
Ockerpantning, 10 §
”
* För bidragsbrott som begåtts den 1 augusti 2007 eller senare ska de nya brottskoder som refererar
till bidragsbrottslagen (2007:612) användas.
DEFINITIONER
Kategorier av bedrägerier
Datorbedrägeri (0901): Brott där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad
informationsbehandling eller liknande automatisk process. Exempel på sådana brott är
• uppgivande av annan persons kortuppgifter i samband med köp av varor på en e-handelssajt
• indatamanipulation (ingivande av vilseledande uppgifter för databearbetning t.ex. genom
skriftlig pappershandling eller via terminal).
• utnyttjande av ändrade eller utbytta program.
• ändring eller undertryckande av utdata.
• Skimming
Automatmissbruk (0902): brott som avser missbruk av automat genom att någon olovligen använt
någon annans kontokort (betal- eller kreditkort), falska eller främmande sedlar eller mynt samt andra
för automaten inte avsedda föremål.
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Med kontokort (betal- och kreditkort) (0904): brott där kontokort har använts oavsett vem brottet har
riktats mot. Har kontokort använts vid missbruk av automat ska koden 0902 i stället användas.
Mot funktionsnedsatt (0905): Person som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder,
fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat (tidigare kallat
”åldringsbrott”).
Med hjälp av internet (0913): Brott där det finns on-line kontakt mellan människor.
Exempel på sådana brott är
• förfalskade e-postmeddelanden till säljaren där det framgår att en garant har erhållit betalning
från köparen. Varan levereras men garanten har inte fått någon betalning
• modemkapning
• falsk hemsida
• annons på Blocket.
Investeringsbedrägeri (0935): Brott där någon vilseleder annan att investera i finansiella instrument
av något slag (aktier eller dylikt) och där erbjudandet om investering förefaller riktat till flera
personer.
Exempel på sådana brott är
• Erbjudande om köp av aktier eller dylikt som tycks ha betydande värde men visar sig ha
tveksamt eller ringa värde.
• Erbjudande om återköp mot avgift (avgiftsbedrägeri) av införskaffade aktier eller dylikt enligt
ovanstående punkt.
• Erbjudande om juristhjälp mot avgift (avgiftsbedrägeri) avseende ovanstående punkter.
EU:s finansiella intressen: Medel som finansieras genom Europeiska unionens budget.
ANTALSRÄKNING
För bedrägerier i allmänhet (0901–0906, 0912, 0913, 0922, 0927, 0929, 0932), utpressning, ocker
(0940, 0941), oredligt förfarande (0915) och ockerpantning (0915):
• Ett brott räknas för varje person eller institution som blivit bedragen.
• Om en person eller institution bedragits vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat
sammanhängande tillfälle.
• Ett brott räknas för varje värdehandling, t.ex. check, postanvisning, växel eller liknande.
För investeringsbedrägeri (0935):
• Ett brott räknas för varje person eller institution som blivit bedragen.
• Om en person eller institution bedragits vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat
tillfälle.
För bedrägeri mot försäkringskassa (0927):
• Ett brott räknas för varje ansökningstillfälle eller då ändrade förhållanden inte anmälts.
För bedrägeri mot kommunerna, a-kassorna, arbetsförmedlingen, PPM, CSN och migrationsverket
som ingår under övrigt bedrägeri (0906):
• Ett brott räknas för varje ansökningstillfälle eller då ändrade förhållanden inte anmälts.
För bedrägeri mot EU:s finansiella intressen:
• Ett brott räknas för varje institution som blivit bedragen.
• Om en institution bedragits vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat
tillfälle.
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För automatmissbruk (0902):
• Ett brott räknas för varje utsatt automat.
För datorbedrägeri (0901):
• Ett brott räknas för varje tillfälle då någon olovligen ändrar i program eller indata.
För svindleri (0915):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För häleri/häleriförseelse (0930, 0931):
• Ett brott räknas för varje olovlig befattning med egendom som åtkommits genom brott. Inköp,
omarbetning och försäljning av ett föremål räknas som en olovlig befattning och alltså som ett
brott.
EXEMPEL
1. Mäklare X ringer upp Persson och erbjuder honom att köpa utländska värdepapper. När
Persson senare vill sälja dessa, får han ett antal förklaringar varför de inte bör/kan/ska säljas
just nu. Värdepapperna visar sig vara omöjliga att sälja.
Kodas som
ett brott per försäljningstillfälle avseende investeringsbedrägeri (0935)
2. Mäklare Y ringer upp Persson och erbjuder sig att köpa Perssons ”värdelösa” värdepapper till
ett bra pris. Dock medför affären en depositions- eller annan avgift som Persson måste
inbetala innan affären kan genomföras. Persson får varken betalt för värdepapperna eller
depositionsavgiften.
Kodas som
ett brott avseende investeringsbedrägeri (0935)
3. Advokat Z ringer upp och erbjuder juridisk hjälp mot avgift för att Persson skall få tillbaka
sina pengar som han har förlorat på grund av investerings bedrägerier (enligt ovanstående
exempel). Persson får dock inte tillbaka sin investering.
Kodas som
ett brott avseende investeringsbedrägeri (0935)
4. En dator drabbas av en så kallad modemkapning. Med detta menas att någon olovandes har
installerat programvara på datorn, vilket medför en uppkoppling och i det här fallet en kostnad på totalt 399 kronor för datorägaren.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri med hjälp av internet (0913).
5. På en auktionssajt kan man lägga ut en vara till försäljning i auktionsform. Den som bjuder
mest får köpa föremålet. Köparen och säljaren får kontakt och köparen sätter in pengar på ett
konto, men får aldrig någon vara.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri med hjälp av internet (0913).
6. En person vill köpa ett föremål, som annonserats ut på Blocket. Han sätter in pengar på
säljarens konto, men får aldrig någon vara.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri med hjälp av internet (0913).
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7. På en anslagstavla på ICA annonseras en vara till försäljning. Köparen betalar för varan, som
senare visar sig vara av annat slag än vad som framgick av annonsen
Kodas som
ett brott avseende övrigt bedrägeri (0906).
•

Någon eller några okända gärningspersoner använder vid ett sammanhängande tillfälle
målsägandens kontokortsnummer för tre köp på internet.
Kodas som
ett brott avseende datorbedrägeri, (0901).

8. Ett kontokort ”skimmas” vid en bankomat och ett nytt falskt kort tillverkas utifrån de
uppgifter som fanns på det ursprungliga kortet. Det falska kortet används sedan vid fem uttag
vid fem ej sammanhängande tillfällen.
Kodas som
fem brott avseende datorbedrägeri (0901).
9. En man betalar på restaurang med kontokort. Efter ett tag får han reda på att flera uttag har
gjorts av någon annan person på hans konto. Det visar sig att hans kort blivit ”skimmat” på
restaurangen och ett falskt kort har tillverkats och använts tre gånger vid ett sammanhängande
tillfälle.
Kodas som
ett brott avseende datorbedrägeri (0901).
10. En man säljer hundgrindar till bilar på en hemsida på internet. Målsäganden beställer två
stycken grindar men får ingen leverans.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri med hjälp av internet (0913).
11. Svensson berättar att han har bestulits på sitt bankomatkort och att någon har tagit ut pengar
från hans konto i banken.
Kodas som
ett brott avseende automatmissbruk (0902).
12. En taxikund smiter från betalningen.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri mot taxi, ”snyltningsbrott” (0903).
13. Okänd gärningsperson försöker betala en tidning och bensin med ett spärrat kontokort. När
det inte går lämnar han butiken utan att ta med tidningen och åker iväg med bensinen i
dunken utan att betala för den.
Kodas som
ett brott avseende försök till kontokortsbedrägeri (0904) samt ett brott avseende stöld, snatteri
utan inbrott från butik (0853).
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14. En man kommer in i banken med en utländsk privatcheck utställd på honom själv.
Checkbeloppet krediteras utställarens konto och blir tillgängligt för mannen som tar ut
beloppet. Checken returneras sedan från den utländska banken med en notering att kontot är
avslutat. Mannens konto debiteras således med checkbeloppet och har nu en övertrassering
med 60 000 kronor.
Kodas som
ett brott avseende checkbedrägeri, ”överskridit eget konto” (0932).
15. Via telefon anmäler en hotellägare att falska resecheckar har använts på hotellet. Polisen gör
beslag av tre checker.
Kodas som
tre brott avseende annat checkbedrägeri, ”ej överskridit eget konto” (0922).
16. En person ansöker samtidigt om ledighet för vård av sjukt barn vid tre olika tillfällen, men
arbetar som vanligt under alla tre perioderna.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri mot Försäkringskassa (0927) om brottet begåtts före den 1
augusti 2007. Om brottet begåtts senare används någon av brottskoderna 5060-5063
användas, se sidan 78.
17. En bilägare anmäler sin bil stulen. Bilen var försäkrad i Folksam. Bilägaren lämnar in en
skadeanmälan till försäkringsbolaget, som ersätter stölden med beloppet 133 000 kronor. Det
framkommer senare uppgifter om att bilen körts till ett afrikanskt land och att det hela rör sig
om ett försäkringsbedrägeri.
Kodas som
ett brott avseende bedrägeri mot försäkringsbolag (0929).
18. Okänd man gör sig skyldig till bedrägeri mot en äldre man. Detta genom att den okände
mannen lurar den äldre mannen att göra tre uttag från sin bank och därefter förmår honom att
överlämna pengarna till den okände mannen.
Kodas som
tre brott avseende bedrägeri mot funktionsnedsatt (0905).
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Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. brottsbalken
FÖRSKINGRING OCH ANNAN TROLÖSHET
Förskingring, undandräkt, grov förskingring, 1–3 §
Olovligt förfogande, 4 §
Över avbetalningsgods
Annat olovligt förfogande
Fyndförseelse, 8 §
Trolöshet mot huvudman, 5 §
Givande av muta (inkl. grov), 5 a, 5 c§
Tagande av muta (inkl. grov), 5 b, 5 c§
Handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av
mutbrott, 5 d, 5 e §
Olovligt brukande, 7 §
Behörighetsmissbruk, 6 §

10 KAP. 1–8 § BRB
1001
1002
1003
1004
1007
1708
2003
1011
1009
1010

ANTALSRÄKNING
För förskingring, undandräkt, grov förskingring (1001):
• Ett brott räknas för varje missbrukat förtroendeförhållande.
• Antalet tillfällen räknas inte.
För olovligt förfogande (1002, 1003):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För fyndförseelse (1004):
• Ett brott räknas för varje fyndtillfälle.
• Antalet föremål räknas inte.
För trolöshet mot huvudman (1007):
• Ett brott räknas för varje missbrukat förtroendeförhållande.
• Antalet tillfällen räknas inte.
• Antalet gärningspersoner räknas inte.
För olovligt brukande (1009):
• Ett brott räknas för varje verksamhet, som innebär att någon olovligen brukar annans
egendom.
• Antalet tillfällen räknas inte.
• Olovligt användande av annans kontokort räknas som bedrägeri (0902, 0904).
För behörighetsmissbruk (1010):
• Ett brott räknas för varje missbrukat förtroendeförhållande.
För givande av muta (1708):
• Ett brott räknas för varje person eller personkrets (flera personer inom samma organisation
eller företag) som lämnat eller erbjudit muta eller annan otillbörlig belöning.
Om flera mutsituationer föreligger mellan samma inblandade och i samma sak under en längre eller
kortare tid räknas detta som ett brott.
För tagande av muta (2003):
• Ett brott räknas för varje person eller personkrets (flera personer inom samma organisation
eller företag) från vilken muta mottagits eller begärts.
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Om flera mutsituationer föreligger mellan samma inblandade och i samma sak under en
längre eller kortare tid räknas detta som ett brott.

För handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av mutbrott (1011):
• Ett brott räknas för varje person eller personkrets (flera personer inom samma organisation
eller företag) som lämnat eller erbjudit muta eller annan otillbörlig belöning.
Om flera mutsituationer föreligger mellan samma inblandade och i samma sak under en längre
eller kortare tid räknas detta som ett brott.
EXEMPEL

1. En anställd förskingrar vid upprepade tillfällen medel för sin arbetsgivare.
Kodas som
ett brott avseende förskingring (1001).

2. Den misstänkte får vid två olika tillfällen tillsammans 400 000 kronor av målsäganden för att
betala för hotellmark i Tunisien, men har inte betalat någon hotellmark.
Kodas som
ett brott avseende förskingring (1001).
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3. En person köper en TV och en DVD-spelare på avbetalning och säljer dem vid två olika
tillfällen.
Kodas som
två brott avseende olovligt förfogande över avbetalningsgods (1002).

4. En person hittar ett körkort och ett pass på en toalett men anmäler det varken till polisen eller
underrättar ägaren.
Kodas som
ett brott avseende fyndförseelse (1004).

5. Flera anställda i en butik observerar att en annan anställd vid flera tillfällen inte stämplar in
varorna vid köp i kassan.
Kodas som
ett brott avseende 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
ett brott avseende olovligt brukande (1009).

2013-01-16

52

Brott mot borgenärer m.m., 11 kap. brottsbalken
BROTT MOT BORGENÄRER M.M.
Oredlighet mot borgenärer, grov oredlighet mot
borgenärer, 1 §
Försvårande av konkurs och exekutiv förrättning, 2 §
Vårdslöshet mot borgenärer, 3 §
Otillbörligt gynnande av borgenär, 4 §
Bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott, 5 §
ANTALSRÄKNING
För bokföringsbrott, grovt bokföringsbrott (1114):
• Ett brott räknas för varje räkenskapsår och bolag
För övriga brott mot borgenär m.m. (1111-1113, 1115):
• Ett brott räknas för varje gärning

11 KAP. 1–5 § BRB
1111
1115
1112
1113
1114
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Skadegörelsebrott, 12 kap. brottsbalken
SKADEGÖRELSEBROTT
Skadegörelse, åverkan, grov skadegörelse, 1–3 §
På motorfordon (ej genom brand)
Genom brand (även på motorfordon)
Mot stat, kommun, landsting (ej klotter)
Annan skadegörelse (ej klotter)
Datasabotage
Klotter mot kollektivtrafik
Övrigt klotter
Tagande av olovlig väg, 4 §

12 KAP. 1–4 § BRB
1201
1202
1205
1203
1206
1208
1209
1204

KOMMENTARER
Skadegörelsebrott som sker i samband med tillgrepp eller tillgreppsförsök ska inte kodas. Vid försök
till biltillgrepp eller stöld ur motorfordon 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.
DEFINITIONER
Datasabotage (1206): Skadegörelse som innebär att någon avsiktligt raderar eller ändrar data. Mindre
angrepp kodas som dataintrång (0415).
ANTALSRÄKNING
För skadegörelse (1201–1203, 1205–1206, 1208–1209)
• Ett brott räknas för varje utsatt ställe.
• Om ett ställe utsatts för skadegörelse vid flera tillfällen räknas ett brott för varje preciserat
tillfälle.
• Om flera föremål skadats vid samma tillfälle räknas det som ett brott. Det gäller även om
föremålen tillhört olika ägare. För skadegörelse mot fordon räknas dock ett brott för varje
fordon.
För tagande av olovlig väg (1204)
• Ett brott räknas för varje verksamhet, som innebär att någon (vid upprepade tillfällen) tar en
olovlig väg.
EXEMPEL

1. En bilägare upptäcker att någon kastat sten genom en ruta bak på bilen. Inga andra skador
finns.
Kodas som
ett brott avseende skadegörelse på motorfordon, (1201).

2. Någon har försökt tillgripa en personbil. Låset på förarsidan är sönderbrutet, kolven borta
samt tändningslåset förstört. Det är slagmärken i lacken på båda dörrarna och vänster fram på
stötfångaren är en spolardel sönderbruten.
Kodas som
ett brott avseende försök till biltillgrepp (0801) samt ett brott avseende skadegörelse på
motorfordon (1201).
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3. Polisen beordras till en bilbrand. När patrullen anländer har branden just släckts av
brandpersonal.
Kodas som
ett brott avseende skadegörelse genom brand (1202).

4. Några ungdomar kastar in en stor sten genom ett sovrumsfönster till en privat villa.
Kodas som
ett brott avseende annan skadegörelse ”ej klotter” (1203).

5. Målsäganden uppger att hans granne, som bygger hus, vid tre tillfällen kört fordon till sin
tomt över målsägandens tomt och därvid nyttjat dennes väg utan lov. Vid ett tillfälle förstör
grannen en häck och vid ett annat tillfälle en rabatt.
Kodas som
ett brott avseende tagande av olovlig väg (1204) samt två brott avseende annan skadegörelse
”ej klotter” (1203).
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Allmänfarliga brott, 13 kap. brottsbalken
ALLMÄNFARLIGA BROTT
Mordbrand, grov mordbrand, 1, 2 §
Allmänfarlig vårdslöshet 6 §
Vållande av brand som inte redovisas som mordbrand
(1301), skadegörelse (1202) eller brand utan misstanke
om brott (7001)
Annan allmänfarlig vårdslöshet
Spridande av gift eller smitta, förgöring, vårdslöshet med
gift eller smittämne, 7–9 §
Övriga brott mot 13 kap.
Allmänfarlig ödeläggelse, 3 §
Sabotage, grovt sabotage, 4, 5 §
Kapning, sjö- eller luftfartssabotage, 5 a §
Flygplatssabotage, 5 b §
Underlåtenhet att avvärja allmän fara, 10 §

13 KAP. 1–10 § BRB
1301

1302
1303
1307

1304
”
”
”
”

ANTALSRÄKNING
•
•

Ett brott räknas för varje tillfälle fara framkallats för person eller egendom, oavsett hur
många ställen som angripits.
Antalet utsatta personer räknas inte.

EXEMPEL

1.

En gärningsperson anlägger eld i flera trapphus i samma hus och vid samma tillfälle.
Kodas som
ett brott avseende mordbrand (1301).

2.

En person placerar en soppåse så nära en platta på spisen att påsen börjar brinna.
Kodas som
ett brott avseende allmänfarlig vårdslöshet (1302).

3.

Ett par kvinnor hittar flera öppna små burkar utomhus på samma plats med ett giftigt ämne
som används som bekämpningsmedel mot insekter.
Kodas som
ett brott avseende spridande av gift eller smitta (1307).

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
ett brott avseende sabotage (1304).
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Förfalskningsbrott, 14 kap. brottsbalken
FÖRFALSKNINGSBROTT
Urkundsförfalskning, förvanskning av urkund, grov
urkundsförfalskning, undertryckande av urkund samt brukande av det
förfalskade (urkund) dock inte i samband med bedrägeri, 1–4, 9 §
Check
Svenskt körkort
Handling som använts för illegal invandring (illegal resa ut från
eller in i Sverige): svenskt eller utländskt pass, resedokument,
främlingspass, stickers för visering och uppehållstillstånd
Tjänste- eller identitetskort
Annan legitimationshandling
Övrig urkundsförfalskning
Signaturförfalskning, brukande av det förfalskade (signatur), 5, 9 §
Penningförfalskning, olovlig befattning med falska pengar, brukande
av det förfalskade (penningsedel eller mynt) avseende, olaga
spridande av efterbildning (penningsedel eller mynt), 6, 6 a, 9, 10 §
Övriga brott mot 14 kap.
Märkesförfalskning, förfalskning av fast märke, brukande av det
förfalskade (märke), 7, 8, 9 §
Olaga spridande av efterbildning av offentligt värdemärke, 10 §
Brukande av annat förfalskat

14 KAP. 1–10 § BRB

1401
1402

1410
1404
1405
1406
1407

1408

1409
’’
’’

ANTALSRÄKNING
•
•
•
•
•
•

Ett brott räknas för varje förfalskat föremål.
Om en förfalskad växel omsätts med nya förfalskade växlar föreligger endast ett brott.
Vid handlingsförfalskning räknas ett brott även om flera falska namn skrivits på samma
handling.
Vid mynt- och sedelförfalskning räknas mynt- eller sedelslagen och inte antalet framställda
mynt eller sedlar. Om en mynt- eller sedelsort förfalskats vid skilda tillfällen räknas ett brott
för varje tillfälle.
Brukar någon det förfalskade räknas det på samma sätt som om personen själv gjort
förfalskningen.
Ett brott räknas för varje ställe (t.ex. bankkontor) där man finner förfalskade sedlar av samma
typ.

EXEMPEL

1. En ung kvinna gör sig skyldig till urkundsförfalskning genom att ändra personnumret på sin
legitimation från att vara född år 1987 till år 1985. Detta genom att sätta dit siffran 5 över
siffran 7.
Kodas som
ett brott avseende urkundsförfalskning av identitetskort (1404).

2. En flicka har tagit en pappersbit med siffran 4 på och klistrat denna över siffran 6 i sitt
födelseår i passet.
Kodas som
ett brott avseende urkundsförfalskning av pass (1405).

3. En man har ett förfalskat utländskt körkort med sin bild och sitt personnummer.
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Kodas som
ett brott avseende övrig urkundsförfalskning (1406).

4. En person belånar tre signerade tavlor i pantbanken. Låntagaren löser inte in tavlorna. När
pantbanken ska sälja dem visar det sig att de är förfalskade.
Kodas som
tre brott avseende signaturförfalskning (1407).

5. Vid en husrannsakan påträffas en ryggsäck med en bunt falska 20-kronorssedlar och en bunt
falska 50-kronorssedlar.
Kodas som
två brott avseende olovlig befattning med falska pengar (1408).

6. En bilförare tankar sitt fordon vid bensinmacken och lämnar därefter platsen utan att erlägga
pengar efter tankningen. Det visar sig att fordonet är falskskyltat och att skyltarna tillhör ett
släpfordon.
Kodas som
ett brott avseende stöld, snatteri utan inbrott från butik (0853) samt ett brott avseende
brukande av falskt märke (1409).

7. En man kommer med flyget från Istanbul. Han söker asyl i Sverige. Han har ett falskt tyskt
uppehållstillstånd.
Kodas som
ett brott avseende brukande av förfalskat uppehållstillstånd (1410).
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Mened, falskt åtal och annan
osann utsaga, 15 kap. brottsbalken
MENED, FALSKT ÅTAL OCH
ANNAN OSANN UTSAGA

15 KAP. 1–3, 4 A–13 § BRB

Mened, osann partsutsaga, ovarsam utsaga, 1–3 §
Brukande av osann urkund, gäller falskt pass, 11 §
Missbruk av urkund avseende svenskt och utländskt pass, resedokument,
främlingspass, stickers för visering och uppehållstillstånd, som berör
migrationsärenden, 12 §
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse, 7 §
Övriga brott mot 15 kap. (dock inte i samband med bedrägeri)
Osann utsaga inför nordisk domstol, ovarsam utsaga inför nordisk
domstol, 4 a §
Osann utsaga inför en internationell domstol, ovarsam utsaga inför en
internationell domstol, 4 b §
Falskt åtal, obefogat åtal, 5 §
Falsk angivelse, obefogad angivelse, 6 §
Bevisförvanskning, 8 §
Underlåtenhet att avvärja rättsfel, 9 §
Osann försäkran, vårdslös försäkran, 10 §
Osant intygande, brukande av osann urkund (exkl. brott som ska kodas
1504), 11 §
Missbruk av urkund (exkl. brott som ska kodas 1503), 12 §
Förnekande av underskrift, 13 §

1501
1504
1503
1505
1506

’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’

ANTALSRÄKNING
För mened (1501):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson även om flera gärningspersoner handlat gemensamt.
• Antalet tillfällen räknas endast om de rör skilda rättssaker.
• Mened som upprepas i skilda instanser men rör samma rättssak, räknas som ett brott.
För osann partsutsaga, osann utsaga, ovarsam utsaga (1501, 1506):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson och förhör (eller motsvarande).
För falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse (1505):
• Ett brott räknas för varje person som falskeligen respektive vårdslöst tillvitats något.
För falsk angivelse, obefogad angivelse, falskt åtal, obefogat åtal (1506):
• Ett brott räknas för varje person som falskeligen respektive obefogat angivits eller åtalats
något.
För bevisförvanskning (1506):
• Ett brott räknas för varje rättssak förvanskningen gäller.
För underlåtenhet att avvärja rättsfel (1506):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson och rättsfel.
För osann försäkran, vårdslös försäkran, osant intygande, brukande av osann urkund (1504, 1506):
• Ett brott räknas för varje särskild sak.
• Osant intygande kopplat till skattebrott räknas för varje deklarationstillfälle de genererar.
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För missbruk av urkund (1503, 1506):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson som missbrukat en eller flera urkunder.
För förnekande av underskrift (1506):
• Ett brott räknas för varje underskrift såvida inte flera underskrifter rör samma sak.
EXEMPEL

1. I tingsrätten säger den misstänkta att hon inte har varit på plats vid försäljning av en
butikslokal. Men ett vittne intygar att hon har varit där, vilket visar sig inte vara sant.
Kodas som
ett brott avseende mened (1501).

2. En butikskontrollant anger en kvinna för snatteri 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 hennes
dotter.
Kodas som
ett brott avseende falsk angivelse (1506).

3. En kvinna försöker komma in på en nattklubb genom att begagna sig av en annan persons
identitetskort.
Kodas som
ett brott avseende missbruk av urkund (1506).
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Brott mot allmän ordning, 16 kap. brottsbalken
BROTT MOT ALLMÄN ORDNING

16 KAP. 1–6, 8–15 § BRB

Falskt larm, 15 §, 1, 2 st.
Missbruk av larmanordning, 15 § 3 st.
Hets mot folkgrupp, 8 §
Olaga diskriminering, 9 §
Barnpornografibrott, 10 a §
Internetrelaterat
Djurplågeri, 13 §
Övriga brott mot 16 kap. (utom 16 §)
Upplopp, våldsamt upplopp, 1, 2 §
Ohörsamhet mot ordningsmakten, 3 §
Störande av förrättning eller av allmän sammankomst, 4 §
Uppvigling, 5 §
Myteri 6 §
Brott mot griftefrid, 10 §
Olaga våldsskildring, 10 b §
Otillåten utlämning av teknisk upptagning, 10 c §
Otillåtet förfarande med pornografisk bild, 11 §
Förledande av ungdom 12 §
Dobbleri, grovt dobbleri, 14, 14 a §

1602
1603
1604
1605
1607
1608
1609
1610
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
”

ANTALSRÄKNING
För falskt larm, missbruk av larmanordning, hets mot folkgrupp, olaga diskriminering (1602–1605):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För barnpornografibrott (1607):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
• Antalet bilder och antalet utsatta personer räknas inte.
För djurplågeri (1609):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
• En längre tids vanvård av samma djur eller djurbesättning räknas som ett tillfälle.
• Antalet djur räknas inte.
För upplopp, våldsamt upplopp, ohörsamhet mot ordningsmakten (1610):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
• Antalet gärningspersoner räknas inte.
För störande av förrättning eller av allmän sammankomst (1610):
• Ett brott räknas för varje störd sammankomst eller förrättning.
För uppvigling (1610):
• Ett brott räknas för varje verksamhet där uppviglingen är riktad mot en och samma
personkrets.
För myteri (1610):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
• Antalet gärningspersoner räknas inte.
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För brott mot griftefrid (1610):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För olaga våldsskildring, otillåten utlämning av teknisk upptagning (1610):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För otillåtet förfarande med pornografisk bild (1610):
• Ett brott räknas för varje skyltning respektive varje utdelning eller utsändning.
• Antalet skrifter räknas inte.
För förledande av ungdom (1610):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För dobbleri, grovt dobbleri (1610):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
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
ett brott avseende falskt larm (1602).

2. En person för en tändare mot skolans branddetektor och utlöser larmet tre gånger under en
förmiddag. Alla tre gångerna utryms skolans samtliga elever och larmtjänst tillkallas en gång
för att lokalisera vilken larmsektion som löstes ut.
Kodas som
ett brott avseende 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
ett brott avseende hets mot folkgrupp (1604).

4. Två män avvisas från krogen och enligt dem beror det på deras hudfärg.
Kodas som
ett brott avseende olaga diskriminering (1605).

5. En f.d. medarbetare laddar ner barnpornografi från internet till sin tjänstedator.
Kodas som
ett 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 är rädda när man höjer handen, som om de är rädda
att man ska slå dem.
Kodas som
ett brott avseende djurplågeri (1609).
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7. De misstänkta gärningspersonerna, som ingår i en folksamling, sätter sig med förenat våld
mot människor och egendom upp mot polismyndigheten för att hindra dem i deras uppgift att
upprätthålla ordningen.
Kodas som
ett brott avseende våldsamt upplopp (1610).
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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

Våld mot tjänsteman, 1, 5 §
Mot polisman om våldet beräknas medföra att polismannen är
arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn
Mot polisman om våldet beräknas medföra att polismannen är
arbetsoförmögen under ett dygn eller längre tid
Mot ordningsvakt (se definition)
Mot övriga tjänstemän (se definition)
Hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, 1, 2, 5 §
Våldsamt motstånd, 4, 5 §
Övergrepp i rättssak, 10 §
Övriga brott mot, 17 kap.
Otillbörligt verkande vid röstning, tagande av otillbörlig
belöning vid röstning, 8 §
Brott mot rösthemlighet, 9 §
Skyddande av brottsling, 11 §
Främjande av flykt, 12 §
Överträdelse av myndighets bud, hindrande av förrättning, 13 §
Föregivande av allmän ställning, 15 §

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1709

1710
’’
’’
’’
’’
’’

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 grundutbildning (i enlighet med lagen (1980:578)
om ordningsvakter). Observera att väktare tillhör övriga tjänstemän (1704).
Övriga tjänstemän (1704): Avser samtliga tjänstemän utom Polis och ordningsvakt. Med tjänsteman
avses till exempel väktare, åklagare och socialtjänsteman.
ANTALSRÄKNING
För våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman (1701–1705):
• Ett brott räknas för varje utsatt tjänsteman, såvida inte en grupp av tjänstemän har hotats
gemensamt vid samma tillfälle, då enbart ett brott räknas.
• Om en tjänsteman har utsatts vid flera tillfällen räknas ett brott för varje tillfälle.
För våldsamt motstånd (1706):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson och tillfälle.
• Antalet utsatta tjänstemän räknas inte.
För otillbörligt verkande vid röstning, tagande av otillbörlig belöning vid röstning, brott mot
rösthemlighet (1710):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.
För övergrepp i rättssak (1709):
• Ett brott räknas för varje person som utsatts för våld, hot eller liknande i samma rättssak.
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För skyddande av brottsling, främjande av flykt (1710):
• Ett brott räknas för varje verksamhet som har till syfte att skydda en viss brottsling eller flera
brottslingar i ett sammanhang. (Exempelvis räknas att skydda en sammanhållen grupp
brottslingar som ett brott.)
För överträdelse av myndighets bud, hindrande av förrättning (1710):
• Ett brott räknas för varje överträdelse respektive hindrad förrättning, där dessa ses som
helheter.
För föregivande av allmän ställning (1710):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.
• Antalet tillfällen räknas inte.
EXEMPEL

1. Två berusade 15-åriga flickor ska omhändertas och sparkar poliserna på benen. De gör
våldsamt motstånd genom att försöka sparka ut rutorna på polisbilen. De kränger med
kropparna och fäktar med armarna.
Kodas som
ett brott avseende våld mot polisman där våldet beräknas medföra att polismannen är
arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn (1701).

2. En busschaufför blir misshandlad när han ska köra iväg med nattbussen.
Kodas som
ett brott avseende våld mot övriga tjänstemän (1704).

3. En okänd person skickar ett SMS till en person som har avlagt vittnesmål, som lyder ”Om du
inte tar tillbaka ditt vittnesmål kommer du att råka riktigt illa ut!!!”.
Kodas som
ett brott avseende övergrepp i rättssak (1709).
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Högmålsbrott, 18 kap. brottsbalken
HÖGMÅLSBROTT

18 KAP. 1, 3–6 § BRB

Uppror, 1 §
Väpnat hot mot laglig ordning, 3 §
Olovlig kårverksamhet, 4 §
Brott mot medborgerlig frihet, 5 §
Svikande av försvarsplikt, 6 §

ANTALSRÄKNING
För uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig kårverksamhet (1801):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För brott mot medborgerlig frihet (1801):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För svikande av försvarsplikt (1801):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.

1801
’’
’’
’’
’’
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Brott mot rikets säkerhet, 19 kap. brottsbalken
BROTT MOT RIKETS SÄKERHET
Högförräderi, 1 §
Krigsanstiftan, 2 §
Trolöshet vid förhandling med främmande makt, 3 §
Egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, 4 §
Spioneri, grovt spioneri, 5, 6 §
Obehörig befattning med hemlig uppgift, grov obehörig
befattning med hemlig uppgift, 7, 8 §
Vårdslöshet med hemlig uppgift, 9 §
Olovlig underrättelseverksamhet, 10 §
Olovlig värvning, 12 §
Tagande av utländskt understöd, 13 §

19 KAP. 1–10, 12, 13 § BRB
1901
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’
’’

KOMMENTAR
Intrång på militärt område hör inte till detta avsnitt.
ANTALSRÄKNING
För högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med
hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet, olovlig värvning (1901):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För trolöshet vid förhandling med främmande makt, egenmäktighet vid förhandling med främmande
makt, tagande av utländskt understöd (1901):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.

2013-01-16

67

Tjänstefel m.m., 20 kap. brottsbalken
TJÄNSTEFEL M.M.
Tjänstefel, grovt tjänstefel, 1 §
Brott mot tystnadsplikt, 3 §

20 KAP. 1–3 § BRB
2002
2004

ANTALSRÄKNING
För tjänstefel, grovt tjänstefel (2002):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.
För brott mot tystnadsplikt (2004):
• Ett brott räknas för varje tillfälle som inte står i direkt samband med ett annat tillfälle.
EXEMPEL

1. En handläggare på försäkringskassan anmäls för tjänstefel för att han vägrar att ta emot
pengar som målsäganden vill betala tillbaka, eftersom han har fått för mycket ersättning av
dem.
Kodas som
ett brott avseende tjänstefel (2002).
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Folkrättsbrott och folkmord
OM LANDSFÖRRÄDERI M.M. 22 KAP. BRB
LAGEN OM STRAFF FÖR FOLKMORD (1964:169)
Om landsförräderi m.m. (BrB 22 kap.)
Folkrättsbrott, annat än grovt, 6 § 1 st
Folkrättsbrott, grovt, 6 § 2 st
Övriga brott mot 22 kap. (1–3, 5, 6 a, 6 b §)
Lagen om straff för folkmord (1964:169)
Folkmord, 1 §

2201
2202
2204
2203

KOMMENTAR
Folkrättsbrott omfattar ofta flera straffbara gärningar som begås under väpnade konflikter, som t.ex.
mord, misshandel eller sexuella övergrepp. Folkrättsbrott består i svår överträdelse av den
internationella humanitära rätten i väpnade konflikter som till exempel att använda stridsmedel som är
förbjudna enligt folkrätten, att anfalla civilpersoner eller den som är försatt ur stridbart skick, att
tillfoga av folkrätten särskilt skyddade personer allvarligt lidande eller att beröva civilpersoner
friheten. Vid bedömande om folkrättsbrottet är grovt beaktas särskilt, om det har förövats genom ett
stort antal skilda handlingar eller om många människor dödats, skadats eller omfattande
egendomsförlust uppkommit på grund av brottet.
Folkmord omfattar gärningar fängelse i fyra år eller mer i straffskalan, som begås mot en nationell,
etnisk, eller religiös folkgrupp med avsikt att förgöra folkgruppen helt eller delvis. Folkmord kan
sålunda inte bara begås genom mord utan också t.ex. genom grov våldtäkt eller folkrättsbrott, grovt
brott.
Övriga brott mot 22 kap omfattar brott som utförs i den situation riket befinner sig i krig och som
medför men för totalförsvaret eller bistånd till fienden samt olovlig befattning med kemiska vapen
eller minor.
ANTALSRÄKNING
För annat folkrättsbrott än grovt och folkrättsbrott, grovt (2201, 2202):
• Ett brott räknas för varje händelse och sammanhängande period, oavsett hur många
underliggande brott (mord, misshandel m.m.) som gärningen består av.
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.
• Antal utsatta personer räknas inte.
För Övriga brott mot 22 kap. (1–3, 5, 6 a, 6 b, 7 §) (2204):
• Ett brott räknas för varje händelse och sammanhängande period, oavsett hur många
underliggande brott som gärningen består av.
• Ett brott räknas för varje gärningsperson.
För folkmord (2203):
• Ett brott räknas för varje händelse och sammanhängande period, oavsett hur många
underliggande brott (mord, grov våldtäkt m.m.) som gärningen består av.
• Antal utsatta personer räknas inte.
EXEMPEL
1. En person har under en längre tidsperiod vid flera tillfällen begått krigsförbrytelser både i
stridssituationer och i fångläger där han upprepat anfallit och torterat civilbefolkningen.

2013-01-16
Kodas som
ett brott avseende folkrättsbrott, grovt (2202).
2. En person misshandlar en person gravt under en väpnad konflikt.
Kodas som
ett brott avseende annat än grovt folkrättsbrott (2201).
3. En person har tillsammans med andra personer slagit ihjäl en nationell grupp i ett land med
avsikt att utrota gruppen helt eller delvis.
Kodas som
ett brott avseende folkmord (2203)
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Brottsbenämningar i specialstraffrätten
där fängelse ingår i straffskalan
Brott mot miljöbalken m.m.
MILJÖBALKEN (1998:808)
LAGEN OM ÅTGÄRDER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG (1980:424)
JAKTLAGEN (1987:259)
FISKELAGEN (1993:787)
Miljöbalken, 29 kap.
Miljöbrott, även grovt, 1 §
Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd, 2, 2 a §
Artskyddsbrott, även grovt, 2 b §
Miljöfarlig kemikaliehantering, olovlig kemikaliehantering,
kemikalieregistreringsbrott 3, 3 a, 3b §
Otillåten miljöverksamhet, 4 §
”genom avsaknad av tillstånd etc.” 1 st.
”genom brytande mot villkor i tillstånd etc. ” 2 st.
Försvårande av miljökontroll, 5 §
Bristfällig miljöinformation, 6 §
Nedskräpning, 7 §
Övriga brott mot miljöbalken, 8 §
Otillåten avfallstransport 4 a §
”nationell avfallstransport” 1 p
”gränsöverskridande (inom, till och från EU) avfallstransport” 2–15 p
Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, 10 kap. 1–5 §
Jaktlagen (1987: 259)
Jaktbrott, grovt jaktbrott, jakthäleri (ej illegal rovdjursjakt), 43, 44, 46 §
Illegal rovdjursjakt (varg, björn, järv, lodjur och kungsörn)
Fiskelagen (1993:787), 37–38, 40 §

8001
8015
8016
8003

8004
8005
8006
8007
8008
8017
8018
8019
8014
4011
4031
4012

KOMMENTAR
Antalsberäkningen för 8018 hänförs till att den som transporterar avfall inte har tillstånd, knytet till
verksamheten, inte till varje enskild tranport medan 8019 hänförs till de enskilda otillåtna
transporterna, tillstånden ges per transport, inte för verksamhetsutövaren eller för verksamheten som
sådan
ANTALSRÄKNING
För miljöbrott, grovt miljöbrott, brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd, artskyddsbrott,
grovt artskyddsbrott (8001, 8015, 8016):
• Ett brott räknas för varje tillfälle eller sammanhängande period då brott mot miljö,
områdesskydd eller artskydd har inträffat.
För miljöfarlig kemikalieverksamhet, olovlig kemikalieverksamhet, otillåten miljöverksamhet,
försvårande av miljökontroll, bristfällige miljöinformation och övriga brott mot miljöbalken (8003–
8007, 8017, 8018):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
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För nedskräpning (8008):
• Ett brott räknas för varje tillfälle eller sammanhängande period då nedskräpningen inträffat.
För brott mot lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg (8014):
• Ett brott räknas för varje fartyg och tillfälle.
För otillåten gränsöverskridande (inom, till och från EU) avfallstransport (8019):
• Ett brott räknas för varje enskild transportenhet (container eller motsvarande) och tillfälle.
För brott mot jaktlagen (4011, 4031):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson och tillfälle.
För brott mot fiskelagen (4012):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson och tillfälle.

EXEMPEL
4. En näringsidkare påträffas ha en verksamhet/företag som transporterat avfall utan att ha det
tillstånd som krävs.
Kodas som
ett brott avseende otillåten avfallstransport (8018).
5. Tre containrar med avfall kan visas vara på väg ut ur EU utan att exportören har det skriftliga
godkännande som krävs enligt förordning (EG) nr. 1013/2006.
Kodas som
tre brott avseende otillåten avfallstransport (8019).
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Brott mot trafikbrottslagen m.m.
TRAFIKBROTTSLAGEN (1951:649)
ÖVRIGA TRAFIKBROTT MED FÄNGELSE I STRAFFSKALAN
SJÖLAGEN (1994:1009)
Trafikbrottslagen (1951:649), 1 § 2 st. 3–5 §
Grov vårdslöshet i trafik, 1 § 2 st.
Olovlig körning, grov olovlig körning, 3 § 1 st.
Åsidosatt föreskrift, 3 § 2 st.
Tillåtit olovlig körning etc., 3 § 3 st.
Rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av enbart alkohol
eller under påverkan av både alkohol och
Narkotika, 4, 4 a §
Rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av enbart
narkotika, 4, 4 a §
Smitning, 5 §
Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan
Sjölagen (1994:1009), 20 kap.
Sjöfylleri, 4, 5 §
Övriga brott mot sjölagen (med fängelse i straffskalan),
1, 2, 6–9 §

3001
3002
3003
3004

3005
3070
3006
3161
3201
3203

KOMMENTARER
Till rattfylleri, grovt rattfylleri (3005, 3070) räknas även fylleri vid framförande av motorfordon och
spårvagn. För sjöfylleri används koden 3201. För fylleri under framförande av andra transportmedel
(flyg, tåg m.fl.) används koden 4013 (övriga brott enligt speciallagstiftningen 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 enbart narkotika ska även bruk av narkotika kodas (5011).
ANTALSRÄKNING
För grov vårdslöshet i trafik/sjötrafik (3001, 3203):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
• Ett tillfälle ses i vidare mening och kan vara flera handlingar.
För olovlig körning, grov olovlig körning, åsidosatt föreskrift (3002, 3003)
• Ett brott räknas för varje rapporteringstillfälle och gärningsperson.
• Antalet tillfällen utöver rapporteringstillfället räknas inte.
För tillåtit olovlig körning etc. (3004):
• Ett brott räknas för varje gärningsperson som har tillåtit olovlig körning.
• Antalet förare räknas inte.
För rattfylleri, grovt rattfylleri under påverkan av enbart alkohol, både alkohol och narkotika
respektive enbart narkotika, sjöfylleri/grovt sjöfylleri (3005, 3070, 3201):
• Ett rattfylleribrott räknas för varje rapporteringstillfälle.
För smitning (3006, 3203):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
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För ”försummelse att se till att fartyget är sjövärdigt” (3203):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För ”avvikande från tjänsten eller när fartyget är i fara” (3203):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För ”försummelse vid prejning eller visitering” (3203):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
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Brott mot smugglingslagen, narkotikastrafflagen m.m.
SMUGGLINGSLAGEN (2000:1225)
LAGEN OM PUNKTSKATTEKONTROLL (1998:506)
NARKOTIKASTRAFFLAGEN (1968:64)
LAGEN OM KONTROLL AV NARKOTIKA (1992:860)
LAGEN OM FÖRBUD MOT VISSA DOPNINGSMEDEL (1991:1969)
Smugglingslagen (2000:1225)
Smuggling, ej grov, olovlig införsel (ej narkotika) olovlig
utförsel (ej narkotika), 3, 4, 7 §
Grov smuggling (ej narkotika), 5 §
Narkotikasmuggling, ej grov, olovlig införsel av narkotika,
olovlig utförsel av narkotika, 6, 7 §
Grov narkotikasmuggling, 6 §
Tullbrott, ej grovt, vårdslös tullredovisning, 8, 9, 11 §
Grovt tullbrott, 10 §
Olovlig befattning med smuggelgods, ej grovt, 12 §
Grov olovlig befattning med smuggelgods, 13 §
Lag om punktskattekontroll (1998:506)
Olovlig förflyttning och befattning med punktskattepliktiga
varor, 5 kap. 1, 1 a §
Narkotikastrafflagen (1968:64), 1–3, 3 a §
Framställning, oaktsam medverkan till framställning
(vårdslöshet med narkotika)
Överlåtelse; utbjudande av narkotika till försäljning, förvaring
av eller befordran av vederlag för narkotika, förmedling av
kontakter mellan säljare och köpare eller annan åtgärd ägnad
att främja narkotikahandel; förvärv i överlåtelsesyfte;
anskaffning, bearbetning, förpackning, transportering,
förvaring eller annan befattning med narkotika som ej är
avsedd för eget bruk; oaktsamma förfaranden enligt ovan
(vårdslöshet med narkotika)
Innehav
Bruk
Lag (1992:860) om kontroll av narkotika
Bedriver verksamhet utan tillstånd etc. (legal
narkotikahantering), 13 §
Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Framställning, inkl. grov 2 § 3 p. 3 §, 3a §
Överlåtelse, inkl. grov 2 § 2, 4, 5 p. 3 §, 3a §
Innehav, inkl. grov 2 § 6 p. 3 §, 3a §
Bruk, inkl. grov 2 § 7 p. 3 §, 3a §

4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051

4053

5004

5005
5010
5011

5001
5013
5014
5015
5016

KOMMENTARER
Brott mot smugglingslagen avseende narkotika samt narkotikastrafflagen kan vid ett och samma
tillfälle omfatta fler handlingar enligt kodlistan. Grundregeln är att den brottsliga gärningen redovisas
på den kod som kommer först i kodlistan oavsett om gärningen omfattar fler handlingar (koder) enligt
lagen. Detta innebär att innehav konsumeras av överlåtelse, smuggling respektive framställning.
I de fallen både bruk och innehav vid samma tillfälle kan styrkas, ska däremot både koden 5010 och
koden 5011 användas. Detsamma gäller för brott mot dopningslagen, brottskoderna 5015 och 5016.
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Notera att påföljderna för brott mot dopningslagen 2 § 1 p återfinns i smugglingslagen. Därmed är
någon av koderna för brott mot smugglingslagen i dessa fall tillämpliga.
Att ett narkotika- eller dopningsbruk föreligger förutsätter inte automatiskt att ett innehav också
förelegat.
Endast styrkta brott ska redovisas. Uppskattningar av antalet brott under en viss period ska inte göras.
Det innebär att det inte räcker med enbart erkännande från den misstänkte. Bevisning krävs
exempelvis genom att en köpare kan styrka uppgifterna.
ANTALSRÄKNING
För smugglingsbrott (4044–4047):
• Ett brott räknas för varje preciserat smugglingstillfälle.
• Antalet gärningspersoner räknas inte om de smugglar gemensamt.
För tullbrott och vårdslös tullredovisning (4048 och 4049):
•

Ett brott räknas för varje tillfälle.

För olovlig befattning med smugglingsgods (ej narkotika) (4050, 4051):
•

Ett brott räknas för varje smuggelparti med vilket olovlig befattning tagits, såvida inte detta
skett med flera partier i ett sammanhang.

För olovlig förflyttning och befattning med punktskattepliktiga varor (4053):
•

Ett brott räknas för varje tillfälle punktskattepliktiga varor, som varit föremål för brott
förflyttas, emballeras, transporteras, förvaras, döljs, bearbetas, förvärvas eller överlåts.

För framställning av narkotika, framställning av dopningsmedel (5004, 5013):
•

Ett brott räknas för varje sammanhängande framställningsperiod.

För överlåtelse av narkotika, överlåtelse av dopningsmedel (5005, 5014):
•
•

Ett brott räknas för varje styrkt tillfälle.
Av misstänkt person erkända obestyrkta överlåtelser till okända personer ska inte räknas

För utbjudande av narkotika till försäljning, förvaring av eller befordran av vederlag för narkotika,
förmedling av kontakter mellan säljare och köpare eller annan åtgärd ägnad att främja
narkotikahandeln; förvärv av narkotika i överlåtelsesyfte; anskaffning, bearbetning, förpackning,
transportering, förvaring, eller annan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk;
utbjudande av dopningsmedel till försäljning; förvärv av dopningsmedel i överlåtelsesyfte (5005,
5014):
• Ett brott räknas för varje styrkt tillfälle.
För innehav av narkotika, bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel, bruk av dopningsmedel
(5010, 5011, 5015, 5016):
• Ett brott räknas för varje styrkt tillfälle narkotika/dopningsmedel påträffas hos en person, eller
innehav/bruk på annat sätt kan styrkas.
• Antalet tidigare anskaffnings-, innehavs-, eller förbrukningstillfällen som medgivits under
utredningen ska ej räknas.
• Om innehav och bruk av narkotika kan styrkas vid ett och samma tillfälle räknas båda brotten.
För brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika ”bedriver verksamhet utan tillstånd etc.
(legal narkotikahantering)” (5001):
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Ett brott räknas för varje tillfälle då någon åsidosatt meddelad föreskrift respektive lämnat
oriktiga uppgifter i ärende om tillstånd.

EXEMPEL
1. Vid skyddsvisitation av en yngre man visar det sig att han har en tårgasspray samt tio stycken
valiumtabletter à 10 mg vardera på sig.
Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av annat vapen (4009) samt ett brott avseende innehav av
narkotika (5010).
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Brott mot alkohollagen m.m.
ALKOHOLLAGEN (2010:1622)
TOBAKSLAGEN (1993:581)

Alkohollagen (2010:1622)
Olovlig befattning med sprit genom tillverkning (inkl. grov),
11 kap. 1 § 1 p., 2 §, 4 §
Olovlig befattning med sprit genom förvärv, innehav m.m. av
sprit eller spritdrycker som är olovligt tillverkade, 11 kap. 1 § 2
p., 4 §
Olovlig försäljning av alkohol (inkl. grov), olovligt innehav av
alkoholdrycker, 11 kap. 3, 4, 6 §
Olovlig vin- och öltillverkning m.m., 11 kap. 5 §
Olovligt anskaffande av alkoholdrycker, olovlig
dryckeshantering, 11 kap. 7, 9 §
Olovlig försäljning av teknisk sprit m.m., 11 kap. 8 §
Brott mot tobakslagen (1993:581)

5046

5045
5047
5042
5043
5048
5049

ANTALSRÄKNING
För Olovlig befattning med sprit genom tillverkning (inkl. grov) samt Olovlig vin- och öltillverkning
m.m., (5046, 5042):
• Ett brott räknas för varje sammanhängande tillverkningsperiod.
För Olovlig försäljning av alkohol (inkl. grov), olovligt innehav av alkoholdrycker (5047):
• Ett brott räknas för varje preciserat överlåtelsetillfälle eller sammanhängande innehavsperiod.
För olovligt anskaffande av alkoholdrycker, olovlig dryckeshantering (5043):
• Ett brott räknas för varje anskaffnings-, utlämnings-, eller försäljningstillfälle.
För Olovlig försäljning av teknisk sprit m.m. (5048):
• Ett brott räknas för varje tillfälle eller sammanhängande period.
För brott mot tobakslagen (5049)
•

Ett brott räknas för varje tillfälle.

EXEMPEL

1. Vid genomförd husrannsakan påträffas en till synes felfri hembränningsapparat, socker,
snabbjäsningsmedel, aktivt kol och ett antal plastdunkar.
Kodas som
ett brott avseende Olovlig befattning med sprit genom tillverkning (inkl. grov), (5046).

2. En restaurang serverar alkohol trots att den fått sitt serveringstillstånd återkallat.
Kodas som
ett brott avseende Olovlig försäljning av alkohol (inkl. grov). (5047).

3. En pappa förser sin 14-åriga dotter med alkohol genom att överlämna två flaskor à 33 cl cider
4,5 volymprocent till henne.
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Kodas som
ett brott avseende olovligt anskaffande av alkoholdrycker (5043).

4. En livsmedelsbutik säljer vid samma tillfälle öl à 3,5 volymprocent till tre ungdomar som är
under 18 år.
Kodas som
ett brott avseende olovlig dryckeshantering (5043).

5. En restaurang serverar alkohol till personer som är under 18 år gamla.
Kodas som
Ett brott avseende olovlig dryckeshantering (5043).
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Brott mot skattebrottslagen m.m.
SKATTEBROTTSLAGEN (1971:69)
LAGEN OM NÄRINGSFÖRBUD (1986:436)
AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)
LAGEN OM STRAFF FÖR MARKNADSMISSBRUK
VID HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT (2005:377)
LAGEN OM STRAFF FÖR FINANSIERING AV SÄRSKILT
ALLVARLIG BROTTSLIGHET I VISSA FALL M.M. (2002:444)
Skattebrottslagen (1971:69)
Skattebrott, skatteförseelse, avseende enbart
mervärdesskattelagen, 2–4 §
Skattebrott, skatteförseelse, avseende
övrig skattelagstiftning eller både mervärdesskattelagen och
övrig skattelagstiftning, 2–4 §
Vårdslös skatteuppgift, 5 §
Skatteavdragsbrott, 6 §
Skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning, 7, 8 §
Försvårande av skattekontroll, 10 §
Grovt skattebrott
Lagen (1986:436) om näringsförbud
Överträdelse av näringsförbud, 25 §
Aktiebolagslagen (2005:551) 30 kap.
Underlåtenhet att föra/hålla aktiebok tillgänglig, 1 § 1 st 2 p
Brott mot låneförbudet m.m., 1 § 1 st 4 p
Brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser, 1 § 3 st
Övriga brott mot aktiebolagslagen, 1 § 1 st 1 p och 2 §
Lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument
Insiderbrott m.m., 2–4 §
Obehörigt röjande av insiderinformation, 7 §
Otillbörlig marknadspåverkan, 8 §
Åsidosättande av rapportering i samband med insiderbrott eller
otillbörlig marknadspåverkan, 13 §
Lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall m.m. 3, 4 §
Insamling m.m. av medel för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet, 3, 4 §
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
Omständighet: Varje ny handelsdag på börser och andra marknadsplatser.
ANTALSRÄKNING
För skattebrott, skatteförseelse, avseende mervärdesskattelagen (5020, 5021):
• Ett brott räknas för varje deklarationstillfälle och liknande.

5020

5021
5022
5025
5023
5024
5026
5030
5035
5036
5037
5038

5076
5077
5033
5034

5050
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För vårdslös skatteuppgift (5022):
• Ett brott räknas för varje tillfälle.
För skatteavdragsbrott (5025):
• Ett brott räknas för varje tillfälle för skatteavdrag.
• Antal personer räknas inte.
För skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning (5023):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För försvårande av skattekontroll (5024):
• Ett brott räknas för varje beskattningsår.
För överträdelse av näringsförbud (5030):
• Ett brott räknas för varje sammanhängande tidsperiod som överträdelse sker.
För brott mot aktiebolagslagen (5035-5038):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För insiderbrott m.m., otillbörlig marknadspåverkan m.m. (5076, 5033):
• Ett brott vid handel i samma aktieslag (oavsett antal transaktioner)
• Ett brott räknas per omständighet och, om omständigheterna vid olika tidpunkter är olika,
varje gång insiderinformationen eller det otillbörliga i förfarandet väsentligt förändras.
För brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet (5050):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För grovt skattebrott (5026):
• Ett brott räknas för varje deklarationstillfälle eller liknande.
För underlåtenhet att föra/hålla aktiebok tillgänglig (5035):
• Ett brott räknas för varje sammanhängande tidsperiod.
För brott mot låneförbudet m.m. (5036):
• Ett brott räknas per räkenskapsår.
För brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser (5037):
• Ett brott räknas per verksamhet/bolag.
För övriga brott mot aktiebolagslagen (5038):
• Ett brott räknas per enskild händelse.

EXEMPEL
•

En näringsidkare driver näringsverksamhet i två AB och en enskild firma och påstår i vart och
ett av dessa verksamheter att han har F-skatt.
Kodas som
tre brott avseende skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning (5023).
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Bidragsbrottslagen (2007:612) *
Bidragsbrott

Ringa, 2 §

Normal, 2 §

Grovt, 3 §

mot Försäkringskassan

5060

5061

5062

mot kommunerna

5064

5065

5066

Vårdslöst
bidragsbrott, 4 §
5063
5067

mot arbetslöshetskassorna och
Arbetsförmedlingen
5068
5069
5070
5071
mot övriga i lagen angivna
myndigheter
(PPM/Pensionsmyndigheten,
CSN och Migrationsverket)
5072
5073
5074
5075
* För bidragsbrott som begåtts före den 1 augusti 2007 ska brottskod 0927 (bedrägeribrott mot
Försäkringskassan) eller brottskod 0906 (bidragsbrott mot övriga ovan uppräknade myndigheter)
användas.

ANTALSRÄKNING
För samtliga bidragsbrott (5060-5075):
• Ett brott räknas för varje ansökningstillfälle eller då ändrade förhållanden inte anmälts.
EXEMPEL
1. En person skickar in en ansökan om tillfällig föräldrapenning avseende vård av sjukt barn vid
tre närliggande tillfällen, men arbetar som vanligt under alla tre tillfällena.
Kodas som
ett brott avseende bidragsbrott med lämplig brottskod enligt ovan.
Om brottet begått före den 1 augusti 2007 används brottskod 0927 (bedrägeri mot
Försäkringskassa) alternativt brottskod 0906 (övriga bidragsbrott), se sidan 44.
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Brott mot vapenlagen och knivlagen
VAPENLAGEN (1996:67)
KNIVLAGEN (1988:254)
Vapenbrott och andra brott mot vapenlagen (1996:67),
9 kap. 1–3 §
Olaga innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol
Olaga innehav av jaktvapen
Olaga innehav av annat vapen
Annat brott mot vapenlagstiftningen
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 §

4007
4008
4009
4010

4023

ANTALSRÄKNING
För vapenbrott och andra brott mot vapenlagen (4007–4010):
• Ett brott räknas för varje sammanhängande tidsperiod en person innehaft något sådant vapen
eller liknande.
• Antalet vapen räknas inte.
För olaga innehav av knivar, andra stick- och skärvapen m.m. på allmän plats eller inom skolområde
(4023):
• Ett brott räknas för varje person som påträffats med kniv eller liknande.
• Antalet knivar eller liknande räknas inte.
För överlåtelse eller saluhållande av knogjärn, kaststjärnor, springstiletter eller springknivar etc.
(4023):
• Ett brott räknas för varje styrkt överlåtelse eller saluhållande.
EXEMPEL
1. En ung man påträffas med ett airgunvapen.
Kodas som
ett brott avseende olaga vapeninnehav (4007).
2. En person står och viftar med en pistol. Vid kontroll visar det sig att han inte har någon licens.
Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av pistol (4007).
3. En städerska ringer och tipsar om att hennes arbetsgivare har vapen. De har inte licens och
man beslutar om husrannsakan och hittar ett avsågat hagelgevär, fyra hagelpatroner samt ett
tårgasvapen.
Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av jaktvapen (4008).
4. I en lägenhet påträffas en avsågad pipa till ett hagelvapen, samt samtliga övriga delar till
vapnet för att göra det komplett.
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Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av jaktvapen (4008).
5. I ett fordon anträffas ett kulgevär av märket Geco .22 long.
Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av jaktvapen (4008).
6. En person är misstänkt för brott mot vapenlagen eftersom han innehar 5 burkar pepparspray
och en burk tårgasspray.
Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av annat vapen (4009).
7. Den misstänkte uppgav att han hade en ficklampa i fickan. Det kunde dock konstateras att det
rörde sig om en elpistol.
Kodas som
ett brott avseende olaga innehav av annat vapen (4009).
8. 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 det två personer
på insidan av staketet. I samband med skyddsvisitation anträffas en kniv på den ena personen.
Kodas som
ett brott avseende olaga intrång (0402) samt ett brott mot knivlagen (4023).
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Utlänningslagen (2005:716)
Hjälp till utlänning att illegalt resa ut från Sverige eller komma in i
Sverige eller annat land, 20 kap. 8 §
I vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som främjar att
utlänningar reser ut från Sverige eller till Sverige utan pass eller de
tillstånd som krävs för inresa i Sverige, 20 kap. 9 §
Övriga brott mot utlänningslagen, 20 kap. 2, 4, 5, 6, 7 §

4025

4026
4027

ANTALSRÄKNING
•

Ett brott räknas för varje gärningsperson.

EXEMPEL
1. En kvinna uppger att hon har blivit hjälpt att komma till Sverige 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 identiteten.
Kodas som
ett brott avseende hjälp till utlänning att illegalt resa ut från Sverige eller komma in i Sverige
eller annat land (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)
FIRMALAGEN (1974:156)
PATENTLAGEN (1967:837)
MÖNSTERSKYDDSLAGEN (1970:485)
VÄXTFÖRÄDLARRÄTTSLAGEN (1997:306)
VARUMÄRKESLAGEN (1960:644).
Brott mot upphovsrätten genom fildelning
Brott mot upphovsrätten ej genom fildelning
Brott mot det industriella rättsskyddet med hjälp av internet
Brott mot det industriella rättsskyddet ej med hjälp av internet

5101
5102
5103
5104

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 konstnärliga 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 på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt för allmänheten utan rättigheter till
det (t.ex. uppladdning).
När verket framförs offentligt med eller utan tekniskt hjälpmedel (t.ex. en teaterpjäs som
uppförs på en scen för allmänheten eller att man spelar upp en cd-skiva på en restaurang).
När exemplar av verket visas offentligt (gäller endast utan tekniskt hjälpmedel).
När exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till
allmänheten (t.ex. via en webbsajt eller i butik).

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

•

Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent
framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker
och oavsett om den sker helt eller delvis (t.ex. nedladdning, kopierade cd-skivor m.m.).

Med fildelning avses:
•

Upp- och/eller nedladdning (tillgängliggörande och exemplarframställning av filer via
datornätverk, t.ex. internet.
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Med hjälp av internet avses:

•

Försäljning, spridning eller användning av objekt som omfattas av det industriella
rättsskyddet över internet.

ANTALSRÄKNING
•
•

•

Ett brott räknas per rättighetsinnehavare (gäller inte vid tillgängliggörande via fildelning)
Ett brott räknas för varje lagrum som en brottskod omfattas av överträds
Ett brott räknas per preciserat sammanhängande tillfälle
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Arbetsmiljölagen etc.
ARBETSMILJÖLAGEN (1977:1160)
LAGEN OM KONTAKTFÖRBUD (1998:688)
PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204)
LAGEN OM TILLTRÄDESFÖRBUD VID IDROTTSARRANGEMANG (2005:321)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
”Åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt
arbetsmiljölagen”, 8 kap. 1, 2 §
Lagen (1988:688) om kontaktförbud
Överträdelse av kontaktförbud, 24 §
Hindrande av elektronisk övervakning, 25 §
Personuppgiftslagen
Brott mot personuppgiftslagen, 49 §
Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Överträdelse av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

4016
4021
4029
4030
4028

KOMMENTARER
De brott som enligt 3 kap. 10 § brottsbalken ska räknas som arbetsmiljöbrott kodas som brott mot
brottsbalken (0391, 0393, 0395) och inte som brott mot arbetsmiljölagen.
ANTALSRÄKNING
För ”åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen” (4016):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
För överträdelse av kontaktförbud (4021):
• Ett brott räknas för varje preciserat tillfälle då ett utfärdat kontaktförbud överträds.
• Brottet redovisas även tillsammans med t.ex. misshandel och ofredande.
För hindrande av elektronisk övervakning (4029):
• Ett brott räknas för varje preciserat tillfälle då den elektroniska övervakningen har hindrats.
För brott mot personuppgiftslagen (4030):
• Ett brott räknas för varje verksamhet.
EXEMPEL
1. En man som arbetar uppe på ett tak på en höjd av ca 25 meter utan skyddsräcken, faller ned
och avlider. Då mannen inte verkar ha varit fastspänd finns det anledning att anta att brott mot
arbetsmiljölagen begåtts samt vållande till annans död.
Kodas
ett brott avseende vållande till annans död i samband med arbetsolycka (0391).

2013-01-16

88

2. Vid inspektion på ett snickeri kan man konstatera att arbetare hanterar härdplastkomponenter
innehållande isocyanater. Det rör sig om mer än 100 g härdplastkomponent per arbetstagare
och år. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att föranstalta om läkarundersökning
av de ifrågavarande arbetarna. Vid inspektionen konstateras emellertid att arbetsgivaren
brustit i denna sin skyldighet.
Kodas som
ett brott mot arbetsmiljölagen avseende ”åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt
arbetsmiljölagen” (4016).
3. En kvinnas före detta make, som har kontaktförbud, misstänks för en överträdelse av detta
genom att ha sökt upp kvinnan utanför hennes lägenhet och satt sig vid hennes ytterdörr och
väntat tills hon öppnade dörren.
Kodas som
ett fall av överträdelse av kontaktförbud (4021).
4. Okänd gärningsperson publicerar ett fotografi på målsäganden från en skolkatalog på en
hemsida på internet. Målsäganden har inte gett sitt tillstånd till detta.
Kodas som
ett brott mot personuppgiftslagen (4030).
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Övriga brott
Övriga brott mot specialstraffrätten där fängelse
ingår i straffskalan och som inte tidigare har
förekommit i denna förteckning
Övriga brott mot specialstraffrätten där enbart
böter ingår i straffskalan och som inte
tidigare har förekommit i denna förteckning

4013

Övriga brott mot brottsbalken som inte tidigare
har förekommit i denna förteckning

”

9001

Händelser som föranlett
polisundersökning utan att vara brott
Självmord
Drunkning
Dödsfall genom olycksfall i arbete
Övriga dödsfall utan misstanke om brott
(ej i samband med trafikolycka)
Brand utan misstanke om brott (föreligger misstanke om brott
ska kodning ske enligt BrB kap. 12 eller 13)
Personskada utan misstanke om brott till följd av
polisverksamhet eller under vistelse i polisarrest
Försvunnen person (ej i fjällen)
Försvunnen person i fjällen

6001
6002
6003
6004
7001
9003
9011
9012

ANTALSRÄKNING
•

Varje person som ”drabbas” av händelsen räknas. Till exempel räknas varje person som
drabbas av skada eller sjukdom genom arbetsolycka eller varje försvunnen person.
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Brottskoder i nummerordning
Brottskoder Namn
0303
0304
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0315
0355
0356
0357
0358
0365
0367
0375
0376
0377
0378
0385
0387
0391
0392
0393
0394
0395
0396
0399
0401
0405
0406
0407
0408
0412
0413
0414
0415
0418

Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen
mot kvinna
Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp utan användning av skjutvapen
mot man
Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen
mot kvinna
Försök, förberedelse och stämpling till mord eller dråp med användning av skjutvapen
mot man
Barnadråp
Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av
skjutvapen mot kvinna
Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång utan användning av
skjutvapen mot man
Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång med användning av
skjutvapen mot kvinna
Fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång med användning av
skjutvapen mot man
Vållande till annans död i samband med trafikolycka
Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret, utomhus
Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus
Misshandel, annan än grov, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret, utomhus
Misshandel, annan än grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus
Misshandel, annan än grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret, inomhus
Misshandel, annan än grov, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret, inomhus
Vållande till annans död i samband med arbetsolycka
Vållande till annans död, övriga fall
Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med arbetsolycka
Vållande till kroppsskada eller sjukdom, övriga fall
Framkallande av fara för annan, för arbetstagare
Framkallande av fara för annan, i trafiken och övriga fall
Vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafikolycka
Hemfridsbrott, olaga intrång
Olaga hot mot man 18 år eller äldre
Olaga hot mot kvinna 18 år eller äldre
Ofredande mot man 18 år eller äldre
Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre
Grov kvinnofridskränkning
Olaga hot mot grupp
Ofredande mot grupp
Dataintrång
Människohandel för sexuella ändamål med barn under 18 år
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0419
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0440
0441
0442
0443
0470
0471
0472
0473
0474
0475
0501
0607
0609
0610
0611
0613
0614
0615
0616
0637
0638
0640
0641
0642
0643
0648
0649
0650
0651
0652
0653
0654
0655
0660
0661
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Människohandel för sexuella ändamål med person 18 år eller äldre
Grov fridskränkning mot flicka under 18 år
Grov fridskränkning mot pojke under 18 år
Grov fridskränkning mot kvinna 18 år eller äldre
Grov fridskränkning mot man 18 år eller äldre
Olaga hot mot flicka under 18 år
Olaga hot mot pojke under 18 år
Ofredande mot flicka under 18 år
Ofredande mot pojke under 18 år
Människorov, olaga frihetsberövande
Olaga tvång och avlyssning m.m.
Olaga förföljelse mot flicka under 18 år
Olaga förföljelse mot pojke under 18 år
Olaga förföljelse mot kvinna 18 år eller äldre
Olaga förföljelse mot man 18 år eller äldre
Människohandel för tvångsarbete med barn under 18 år
Människohandel för tvångsarbete med person 18 år eller äldre
Människohandel för tiggeri med barn under 18 år
Människohandel för tiggeri med person 18 år eller äldre
Människohandel för organhandel med barn under 18 år
Människohandel för organhandel med person 18 år eller äldre
Ärekränkningsbrott
Exhibitionism, alla åldrar
Koppleri inkl. grovt
Köp av sexuell handling av barn under 18 år
Utnyttjande av barn för sexuell posering inkl. grovt, under 18 år
Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt,
samlag med avkomling eller syskon, mot kvinna 18 år eller äldre
Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt,
samlag med avkomling eller syskon, mot man 18 år eller äldre
Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt,
samlag med avkomling eller syskon, mot flicka 15-17 år
Sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning inkl. grovt,
samlag med avkomling eller syskon, mot pojke 15-17 år
Sexuellt ofredande, mot barn under 15 år
Annat sexuellt ofredande mot person 18 år eller äldre
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, inomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, inomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot flicka under 15 år, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot pojke under 15 år, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot kvinna 18 år eller äldre, inomhus
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0675
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0688
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Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov, mot man 18 år eller äldre, inomhus
Sexuellt ofredande mot barn 15-17 år
Sexuellt utnyttjande av flicka under 15 år
Sexuellt utnyttjande av pojke under 15 år
Sexuellt utnyttjande av flicka 15–17 år
Sexuellt utnyttjande av pojke 15–17 år
Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot flicka under 15 år
Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot pojke under 15 år
Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot flicka 15–17 år
Sexuellt övergrepp inkl. grovt, mot pojke 15–17 år
Kontakt med flicka under 15 år i sexuellt syfte
Kontakt med pojke under 15 år i sexuellt syfte
Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, inomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot flicka 15-17 år, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (1 §), mot pojke 15-17 år, inomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, inomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, utomhus
Försök till våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot flicka 15-17 år, inomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, utomhus
Fullbordad våldtäkt inkl. grov (4 §), mot pojke 15-17 år, inomhus
Egenmäktighet med barn
Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, förvanskande av familjeställning
Försök till tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil
Fullbordat tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, bil
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, motorcykel
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, båt
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, annat
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, båt
Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, annat
Stöld genom inbrott i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem
Stöld genom inbrott i idrotts-, bad- och sportanläggning
Stöld genom inbrott från läkar- eller tandläkarpraktik, sjukhus
Stöld genom inbrott i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal
Stöld genom inbrott i hotell, pensionat eller liknande
Stöld genom inbrott i kafé, konditori, restaurang, näringsställe
Stöld genom inbrott från apotek, apoteks- och läkemedelsförråd
Stöld genom inbrott från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus,
kommersiell utställningslokal
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Stöld genom inbrott från kiosk, automat, skyltskåp
Stöld genom inbrott från kontor
Stöld genom inbrott från fabrik, lager, verkstad, ej bilverkstad
Stöld genom inbrott från byggplats, från bod, tillfällig barack, container, vagn eller
liknande på byggplats
Stöld genom inbrott från garage, även i anslutning till bensinstation, bilverkstad
Stöld genom inbrott från källare, vind
Stöld genom inbrott från fritidshus
Stöld genom inbrott från militärförläggning, militärt förråd
Stöld genom inbrott från hamnområde
Stöld genom inbrott, annan stöld
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från militärt förråd, oavsett plats
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, inom militärförläggning, oavsett
förläggningstyp
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från skytteorganisations lokal eller
förråd
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, från vapenhandels lokal eller förråd
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne från sprängämnesförråd, ej militärt
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, i bostad, ej fritidshus
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, i fritidshus
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, ur motorfordon
Stöld av skjutvapen, ammunition och sprängämne, övrig stöld
Stöld ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn, ej motorredskap
Stöld från cykel
Stöld, snatteri utan inbrott, i skola, bibliotek, undervisningslokal, förskola, fritidshem
Stöld, snatteri utan inbrott, i idrotts-, bad- och sportanläggning
Stöld, snatteri utan inbrott, från läkar- och tandläkarpraktik, sjukhus
Stöld, snatteri utan inbrott, i biograf, teater, nöjes-, samlings- och ungdomslokal
Stöld, snatteri utan inbrott, från hamnområde
Stöld, snatteri utan inbrott, inom campingplats, strandbad
Stöld, snatteri utan inbrott, i hotell, pensionat eller liknande
Stöld, snatteri utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus,
kommersiell utställningslokal
Stöld utan inbrott, från kontor
Rån, utan skjutvapen, övrigt rån
Rån, med skjutvapen, övrigt rån
Försök till stöld genom inbrott från villa/radhus
Stöld, snatteri utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, hos funktionsnedsatt
Stöld, snatteri utan inbrott, från bostad, ej fritidshus, ej hos funktionsnedsatt
Stöld, snatteri utan inbrott, från källare och vind
Stöld, snatteri utan inbrott, från militärförläggning, militärt förråd
Rån, med skjutvapen, mot bank/växlingskontor
Rån, med skjutvapen, mot butik
Rån, med skjutvapen, mot taxi
Rån, med skjutvapen, mot värdetransport
Rån, med skjutvapen, mot värdebefordran
Rån, utan skjutvapen, mot bank/växlingskontor
Rån, utan skjutvapen, mot butik
Rån, utan skjutvapen, mot taxi
Rån, utan skjutvapen, mot värdetransport
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Rån, utan skjutvapen, mot värdebefordran
Försök till stöld genom inbrott från lägenhet
Övriga brott mot brottsbalken 8 kap, egenmäktigt förfarande exkl. olovlig parkering på
annans parkeringsplats eller på annans tomtmark, självtäkt, olovlig kraftavledning
Stöld, snatteri utan inbrott, annan stöld
Stöld, snatteri utan inbrott från fabrik, lager, verkstad
Stöld, snatteri utan inbrott från byggplats, bod, tillfällig barack, container, vagn eller
liknande på byggplats
Stöld genom inbrott av kulturföremål från kyrka, museum, hembygdsgård, konsthall,
bibliotek och arkiv
Stöld, snatteri utan inbrott av kulturföremål från kyrka, museum, hembygdsgård,
konsthall, bibliotek och arkiv
Stöld, snatteri utan inbrott, i kafé, konditori, restaurang, näringsställe
Rån utan skjutvapen, mot privatperson, funktionsnedsatt, utomhus
Rån utan skjutvapen, mot privatperson, funktionsnedsatt, inomhus
Rån med skjutvapen, mot privatperson, funktionsnedsatt, utomhus
Rån med skjutvapen, mot privatperson, funktionsnedsatt, inomhus
Bedrägeri, datorbedrägeri
Bedrägeri, automatmissbruk
Bedrägeri, mot hotell, restaurang, taxi, buss, tåg, spårvagn etc.
Bedrägeri, mot funktionsnedsatt
Bedrägeri, övrigt bedrägeri
Bedrägeri med hjälp av faktura, falska fakturor eller bluffakturor
Bedrägeri med hjälp av Internet
Bedrägeri mot EU:s finansiella intressen
Övriga brott mot 9 kap.
Subventionsmissbruk
Bedrägeri, annat checkbedrägeri, ej överskridit konto
Bedrägeri, mot försäkringskassa
Bedrägeri, mot försäkringsbolag
Tillfälligt häleri, häleriförseelse
Häleri med vanemässig inriktning eller av stor omfattning
Bedrägeri, överskridit eget konto, check- och personkonto
Penninghäleri
Penninghäleriförseelse
Investeringsbedrägeri
Utpressning
Ocker
Förskingring inkl. grov, undandräkt
Olovligt förfogande, över avbetalningsgods
Olovligt förfogande, annat olovligt förfogande
Fyndförseelse
Trolöshet mot huvudman
Olovligt brukande
Behörighetsmissbruk
Handel med inflytande och/eller vårdslös finansiering av mutbrott
Oredlighet mot borgenärer inkl. grov
Vårdslöshet mot borgenärer
Otillbörligt gynnande av borgenär
Bokföringsbrott inkl. grovt
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Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning
Skadegörelse, på motorfordon, ej genom brand
Skadegörelse, genom brand, även på motorfordon
Skadegörelse, annan skadegörelse, ej klotter
Tagande av olovlig väg
Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting, ej klotter
Skadegörelse, datasabotage
Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken
Skadegörelse, övrigt klotter
Mordbrand inkl. grov
Allmänfarlig vårdslöshet, vållande av brand, ej mordbrand, skadegörelse eller brand
utan misstanke om brott
Allmänfarlig vårdslöshet, annan allmänfarlig vårdslöshet
Övriga brott mot 13 kap., allmänfarlig ödeläggelse, sabotage inkl. grovt, kapning, sjö
eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, underlåtenhet att avvärja allmän fara
Spridande av gift eller smitta, förgöring, vårdslöshet med gift eller smittämne
Förfalskningsbrott, check
Förfalskningsbrott, svenskt körkort
Förfalskningsbrott, tjänste- eller identitetskort
Förfalskningsbrott, annan legitimationshandling
Förfalskningsbrott, övrig urkundsförfalskning
Signaturförfalskning, brukande av det förfalskade
Penningförfalskning, olovlig befattning med falska pengar, brukande av det förfalskade,
olaga spridande av efterbildning
Övriga brott mot 14 kap.
Förfalskningsbrott, handling som använts för illegal resa ut, från eller in i Sverige:
svenskt eller utländskt pass, resedokument, främlingspass, stickers för visering och
uppehållstillstånd
Mened, osann partsutsaga eller ovarsam utsaga
Missbruk av urkund avseende svenskt och utländskt pass, resedokument, främlingspass,
stickers för visering och uppehållstillstånd, som berör migrationsärenden
Brukande av osann urkund, gäller falskt pass
Falsk tillvitelse, vårdslös tillvitelse
Övriga brott mot 15 kap., dock inte i samband med bedrägeri
Falskt larm
Missbruk av larmordning
Hets mot folkgrupp
Olaga diskriminering
Barnpornografibrott
Internetrelaterat barnpornografibrott
Djurplågeri
Övriga brott mot 16 kap (utom 16 §)
Våld mot tjänsteman, mot polisman om våldet beräknas medföra att polismannen är
arbetsoförmögen under kortare tid än ett dygn
Våld mot tjänsteman, mot polisman om våldet beräknas medföra att polismannen är
arbetsoförmögen under ett dygn eller längre tid.
Våld mot tjänsteman, mot ordningsvakt
Våld mot tjänsteman, mot övriga tjänstemän
Hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman
Våldsamt motstånd
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Givande av muta
Övergrepp i rättssak
Övriga brott mot 17 kap.
Högmålsbrott
Brott mot rikets säkerhet
Tjänstefel inkl. grovt
Tagande av muta
Brott mot tystnadsplikt
Folkrättsbrott annat än grovt
Folkrättsbrott, grovt
Folkmord
Övriga brott mot 22. Kap
Vårdslöshet i trafik, grov
Olovlig körning inkl. grov
Olovlig körning, åsidosatt föreskrift
Olovlig körning, tillåtit olovlig körning etc.
Rattfylleri, inkl. grovt, under påverkan av enbart alkohol eller under påverkan av både
alkohol och narkotika
Smitning
Rattfylleri, inkl. grovt, under påverkan av enbart narkotika
Övriga trafikbrott med fängelse i straffskalan
Sjöfylleri
Övriga brott mot sjölagen med fängelse i straffskalan
Vapenlagen, olaga innehav av pistol, revolver eller kulsprutepistol
Vapenlagen, olaga innehav av jaktvapen
Vapenlagen, olaga innehav av annat vapen
Vapenlagen, annat brott mot vapenlagstiftningen
Jaktlagen, Jaktbrott inkl. grovt, jakthäleri, ej illegal rovdjursjakt
Fiskelagen
Övriga brott mot specialstraffrätten där fängelse
ingår i straffskalan
Arbetsmiljölagen, åsidosättande av föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen
Överträdelse av kontaktförbud
Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats, överlåtelse eller saluhållande av knivar
m.m.
Köp av sexuell tjänst
Hjälp till utlänning att illegalt resa ut från Sverige eller komma in i Sverige eller annat
land
I vinstsyfte planlägger eller organiserar verksamhet som främjar att utlänningar reser ut
från Sverige eller till Sverige utan pass eller de tillstånd som krävs för inresa i Sverige
Övriga brott mot utlänningslagen
Överträdelse av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Hindrande av elektronisk övervakning
Brott mot personuppgiftslagen
Illegal rovdjursjakt av varg, björn, järv, lodjur och kungsörn
Smuggling, ej grov, olovlig införsel, ej narkotika, olovlig utförsel, ej narkotika
Smuggling, grov, ej narkotika
Narkotikasmuggling, ej grov, olovlig införsel av narkotika, olovlig utförsel av narkotika
Narkotikasmuggling, grov
Tullbrott, ej grovt, vårdslös tullredovisning
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Tullbrott, grovt
Olovlig befattning med smuggelgods, ej grov
Olovlig befattning med smuggelgods, grov
Olovlig förflyttning och befattning med punktskattepliktiga varor
Lagen om kontroll av narkotika, bedriver verksamhet utan tillstånd etc.
Narkotikastrafflagen, framställning, inkl. vårdslöshet med narkotika
Narkotikastrafflagen, överlåtelse, inkl. vårdslöshet med narkotika
Narkotikastrafflagen, innehav
Narkotikastrafflagen, bruk
Dopningslagen, Framställning, inkl. grov
Dopningslagen, Överlåtelse, inkl. grov
Dopningslagen, Innehav, inkl. grov
Dopningslagen, Bruk, inkl. grov
Skattebrottslagen, skattebrott, skatteförseelse, avseende enbart mervärdesskattelagen
Skattebrottslagen, skattebrott, skatteförseelse, avseende övrig skattelagstiftning eller
både mervärdesskattelagen och övrig skattelagstiftning
Skattebrottslagen, vårdslös skatteuppgift
Skattebrottslagen, skatteredovisningsbrott, vårdslös skatteredovisning
Skattebrottslagen, försvårande av skattekontroll
Skattebrottslagen, skatteavdragsbrott
Skattebrottslagen, skattebrott, grovt
Lagen om näringsförbud, överträdelse av näringsförbud
Otillbörlig marknadspåverkan
Åsidosättande av rapportering i samband med insiderbrott eller otillbörlig
marknadspåverkan
Underlåtenhet att föra aktiebok/hålla aktiebok tillgänglig
Brott mot låneförbudet m.m.
Brott mot bulvan/målvaktsbestämmelser
Övriga brott mot aktiebolagslagen
Alkohollagen, olovlig sprittillverkning m.m.
Alkohollagen, olovlig försäljning och innehav av alkoholdrycker
Alkohollagen, olovligt vin- och öltillverkning
Alkohollagen, olovlig anskaffande av alkoholdrycker, olovlig dryckeshantering
Lagen om försäljning av teknisk sprit m.m.
Alkohollagen, olovlig befattning med sprit genom förvärv, innehav m.m. av sprit eller
spritdrycker som är olovligt tillverkade
Olovlig befattning med sprit genom tillverkning, inkl. grov
Olovlig försäljning av alkohol, inkl. grov, olovligt innehav av alkoholdrycker
Olovlig försäljning av teknisk sprit m.m.
Brott mot tobakslagen
Insamling m.m. av medel för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet
Bidragsbrott, ringa, mot Försäkringskassan
Bidragsbrott av normalgraden mot Försäkringskassan
Bidragsbrott, grovt, mot Försäkringskassan
Vårdslöst bidragsbrott mot Försäkringskassan
Bidragsbrott, ringa, mot Kommunerna
Bidragsbrott av normalgraden mot Kommunerna
Bidragsbrott, grovt, mot Kommunerna
Vårdslöst bidragsbrott mot Kommunerna
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Bidragsbrott, ringa, mot A-kassorna och Länsarbetsnämnderna/Arbetsförmedlingen
Bidragsbrott av normalgraden mot arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen
Bidragsbrott, grovt, mot arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen
Vårdslöst bidragsbrott mot A-kassorna och Länsarbetsnämnderna/Arbetsförmedlingen
Bidragsbrott, ringa, mot PPM, CSN och Migrationsverket
Bidragsbrott av normalgraden mot PPM, CSN och Migrationsverket
Bidragsbrott, grovt, mot PPM, CSN och Migrationsverket
Vårdslöst bidragsbrott mot PPM, CSN och Migrationsverket
Insiderbrott m.m.
Obehörigt röjande av insiderinformation
Brott mot upphovsrätten genom fildelning
Brott mot upphovsrätten ej genom fildelning
Brott mot det industriella rättsskyddet med hjälp av Internet
Brott mot det industriella rättsskyddet, ej med hjälp av Internet
Självmord
Drunkning
Dödsfall genom olycksfall i arbete
Övriga dödsfall utan misstanke om brott, ej i samband med trafikolycka
Brand utan misstanke om brott
Miljöbalken, miljöbrott inkl. grovt
Miljöbalken, miljöfarlig kemikaliehantering, olovlig kemikaliehantering,
kemikalieregistreringsbrott
Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet genom avsaknad av tillstånd etc.
Miljöbalken, otillåten miljöverksamhet genom brytande mot villkor i tillstånd etc.
Miljöbalken, försvårande av miljökontroll
Miljöbalken, bristfällig miljöinformation
Miljöbalken, nedskräpning
Lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg
Brott mot områdesskydd, förseelse mot områdesskydd
Artskyddsbrott inkl. grovt
Övriga brott mot miljöbalken
Otillåten nationell avfallstransport
Otillåten gränsöverskridande avfallstransport, inom, till och från EU
Övriga brott mot specialstraffrätten där enbart böter ingår i straffskalan samt övriga
brott mot brottsbalken
Personskada utan misstanke om brott till följd av polisverksamhet eller under vistelse i
polisarrest
Försvunnen person, ej i fjällen
Försvunnen person i fjällen
Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 0-6 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 0-6 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus
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Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 7-14 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 7-14 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot flicka 15-17 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot pojke 15-17 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot flicka 0-6 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot pojke 0-6 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot flicka 7-14 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot pojke 7-14 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år, obekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år, bekant med offret, utomhus
Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot flicka 15-17 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år, obekant med offret, inomhus
Misshandel, grov, mot pojke 15-17 år, bekant med offret, inomhus
Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, i nära relation,
inomhus
Misshandel, ej grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, ej i nära relation,
inomhus
Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, i nära relation,
inomhus
Misshandel, ej grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, ej i nära relation,
inomhus
Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, i nära relation,
inomhus
Misshandel, grov, mot kvinna 18 år eller äldre, bekant med offret, ej i nära relation,
inomhus
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Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, i nära relation, inomhus
Misshandel, grov, mot man 18 år eller äldre, bekant med offret, ej i nära relation,
inomhus
Fullbordad stöld genom inbrott från villa/radhus
Fullbordad stöld genom inbrott, från lägenhet
Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, lastbil, släpfordon, järnvägsvagn avsedd
för yrkesmässig godsbefordran
Stöld ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn, avsedd för yrkesmässig
godsbefordran
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, utan skjutvapen, utomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, utan skjutvapen, inomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, med skjutvapen, utomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, under 18 år, med skjutvapen, inomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, utan skjutvapen, utomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, utan skjutvapen, inomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, med skjutvapen, utomhus
Rån mot privatperson, ej funktionsnedsatt, 18 år eller äldre, med skjutvapen, inomhus
Stöld under övrig yrkesmässig transport, ej fickstöld eller yrkesmässig godsbefordran
Stöld ur och från båt, ej båtmotor
Stöld av båtmotor
Stöld, snatteri utan inbrott, annan fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig,
ej mot funktionsnedsatt
Stöld, snatteri utan inbrott, annan fickstöld, stöld ur eller av persedel någon bär med sig,
mot funktionsnedsatt
Stöld, snatteri utan inbrott, väskryckning ej mot funktionsnedsatt
Stöld, snatteri utan inbrott, väskryckning mot funktionsnedsatt
Stöld av diesel
Stöld av andra drivmedel

