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Förskingrings- och trolöshetsbrotten åren 1921—1927. 
I det följande lämnas en redogörelse för resultatet av en av statistiska cen

tralbyrån företagen undersökning rörande förskingrings- och trolöshetsbrotten 
och genom dessa brott avhända värden i hela riket under åren 1921—1927. Un
dersökningen omfattar alla de personer, som vid domstolar i första instans under 
dessa år sakfällts för brott enl. S. L. 22 kap. 11 och 14 §§ samt 25 kap. 11 ooh 
12 §§, oavsett om de samtidigt sakfällts jämväl för annat brott. Från härads
rätter, rådhusrätter, krigsrätter ävensom från kammarrätten och Svea hovrätt, 
vilka domstolar genom slutligt utslag i första instans avgjort mål angående 
dylika brott, hava å särskilt formulär (jfr bilaga) införskaffats uppgifter 
rörande storleken av de värden, som nyssnämnda personer genom dessa brott 
rättsstridigt avhänt andra. De avhända värdena, såväl penningar som annat, 
hava å formuläret upptagits i sin ursprungliga storlek, i det att avdrag icke 
gjorts för belopp resp. värden, som sedermera ersatts. Om den dömde tidigare 
rannsakats vid annan domstol än den, som avkunnat det slutliga utslaget, och 
av förstnämnda domstol förklarats saker till brott av här åsyftat slag, har an
givits sammanlagda beloppet av penningar resp. sammanlagda värdet av an
nan egendom, som avhänts genom samtliga de brott, för vilka straff ådömts i 
det slutliga utslaget. Därest straff i samma utslag ådömts för brott såväl 
enligt 22 som 25 kap. S. L., hava dock de värden, som avhänts genom brott 
enligt vardera av dessa kap., upptagits var för sig. 

Resultatet av den företagna undersökningen framgår av tab. 1, 2 och 3. 
Antalet personer, som överhuvud taget sakfällts för brott enligt S. L. 22 kap. 

11 eller 14 §, resp. de genom dessa brott rättsstridigt avhända värdena ut
gjorde enligt tabell 1 under vart och ett av de sju åren 1921—1927 de nedan
stående: 

Av nyssnämnda antal personer hade inalles under de sju åren 31 samtidigt 
sakfällts för brott enligt S. L. 25 kap. 11 eller 12 §, varför desamma jämväl 
äro inräknade bland de personer, som redovisas i tab. 2. Av totalbeloppet av 
de under nyssnämnda sju år genom brott enligt 22 kap. avhända värdena ut
gjordes 1 941 582 kr. eller 142 % av annat än penningar. 
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Antalet personer, som sakfällts för brott enligt S. L. 25 kap. 11 eller 12 § 
efter att ha överbevisats om att ha i tjänsten tillgripit och förskingrat värden 
(huvudsakligen stat eller kommun tillhöriga penningemedel), resp. de avhända 
värdena utgjorde enligt tabell 2 under vart och ett av åren de nedanstående: 

Bland ifrågavarande personer ingå de 31 personer, vilka, såsom nyss fram
hållits, samtidigt sakfällts jämväl för brott enligt 22 kap. 11 eller 14 §. Av 
totalbeloppet av de genom brott enligt 25 kap. under de sju åren avhända 
värdena utgjordes 161 627 kr. eller endast 36 % av annat än penningar. 

Om antalet sakfällda personer resp. de avhända värdena, fördelade i vissa 
grupper efter de ådömda straffens beskaffenhet, under vart och ett av åren 
1922—1927 omräknas till procent av motsvarande antal resp. värden år 1921, 
erhålles följande resultat: 
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I fråga om antalet för brott enligt S. L. 22:11 och 14 sakfällda personer 
har en oavbruten ökning ägt rum sedan år 1921, vilken ökning var kraftigare 
under åren fr. o. m. år 1925 än under de föregående åren; i fråga om motsva
rande avhända värden var däremot i jämförelse med år 1921 ökningen kraf
tigast år 1922 och därnäst kraftigast påföljande år eller åren närmast efter 
den ekonomiska krisen. De höga värdena, särskilt år 1922, återspegla prisnivån 
under högkonjunkturen flera år tidigare.1 Den inträdda stabiliseringen i det 
ekonomiska läget, med sjunkande indextal, torde ha bidragit till de jämförelse
vis låga talen i fråga om de avhända värdena under de senaste åren, ehuru 
antalet sakfällda personer alltjämt steg. 

I fråga om brotten enligt S. L. 25:11 och 12 voro talen för de sakfällda per
sonerna under åren 1923, 1926 och 1927 och för de avhända värdena under 
samma år ävensom under år 1924 jämförelsevis höga.2 

Beträffande de för förskingrings- eller trolöshetsbrott, i den mån de avse 
22 kap. S. L., sakfällda personernas fördelning efter straffens beskaffenhet 
må anmärkas, att i jämförelse med år 1921 under de därpå följande åren an
talet personer, som dömts till böter eller fängelse, överhuvud taget ökats i be
tydligt högre grad än antalet personer, som dömts till straffarbete. Detta 
förhållande giver vid handen, att antalet personer, som dömts för förskingring 
av mindre värden, under dessa år varit i stadig tillväxt (i många fall torde 
de s. k. avbetalningsköpen vara skulden härti l l) . 

I medeltal för åren 1921—1927 utgjorde antalet för förskings- eller trolös
hetsbrott överhuvud taget sakfällda personer resp. de avhända totalvärdena 
ävensom de avhända värdena per sakfälld person, fördelade i grupper efter de 
ådömda straffens beskaffenhet, de nedanstående: 

1 Av de år 1922 sakfällda personerna hade en enda person (bankkamrer) förskingrat ej mindre 
än 2 650 847 kr., utgörande 56'6 % av det under gamma ar förskingrade totala värdet i kronor. År 
1923 hade likaledes en person (direktör) förskingrat 870000 kr., utgörande 31-7 % av totalvärdet. 

2 Beträffande värdena berodde de höga talen ovan nämnda är bl. a. pä följande förskingringar: 
år 1923 av en person (kamrerare), som förskingrat 209 945 kr., år 1924 av en person (skattmästare), 
som förskingrat 885 393 kr., år 1926 likaledes av en person (kommunalkamrer), som förskingrat 
256 050 kr., och år 1927 av två personer (municipalnämndsordförande och kassör resp. rådman), 



4 

Medan de avhända värdena på varje för förskingrings- eller trolöshetsbrott 
enligt 22 kap. S. L. dömd person endast uppgingo till 5 420 kr. (för de till 
straffarbete dömda däremot till ej mindre än 23 194 kr.) , voro motsvarande 
värden på varje för förskingringsbrott enligt 25 kap. S. L. dömd person 
19 728 kr. (för de till straffarbete dömda 22 884 kr . ) . Det jämförelsevis låga 
värdet för de personer, som överhuvud taget dömts för brott enligt förstnämn
da kapitel i strafflagen, beror på den omständigheten, att det övervägande 
antalet av dessa personer dömts till fängelse eller böter, för vilka de avhända 
värdena per sakfälld person endast utgjorde 2 119 resp. 443 kr. Av de per
soner, som dömts för brott enligt 25 kap., hade däremot det övervägande antalet 
ådömts straffarbete. För dem, som dömts enligt samma kapitel, men icke 
ådömts straffarbete, utgjorde de avhända värdena per sakfälld person 5 524 kr. 

I tab. 3 ha de sakfällda personerna fördelats i olika yrkesgrupper och social
klasser efter samma principer som i den officiella kriminalstatistiken. Där
jämte har fördelning ägt rum i vissa huvudgrupper efter straffens beskaffen
het. Samtliga för förskingrings- eller trolöshetsbrott sakfällda personer för
delade sig under de sju åren på de tre huvudgrupper av yrkesutövare, som an
setts motsvara den högre klassen, medelklassen och kroppsarbetarnas klass, 
på följande sätt: 

Alla tre grupperna visa, absolut taget, oavbruten ökning (utom den första 
år 1927). Anmärkningsvärd är sänkningen av procenttalet för den första 
gruppen (utom år 1925). 

Bland de personer, som under de sju åren dömts enligt 25 kap. S. L., mär
kas 25 fjärdingsman, 17 poststationsföreståndare, 17 brevbärare, 16 landsfiska
ler, 14 postexpeditörer, 11 kontorsbiträden, 8 exekutionsbetjänter och 7 sta
tionsskrivare. I fråga om ett ej obetydligt antal (mera än ett tjugutal) av de 
för brott enligt samma lagrum sakfällda personerna uppgives i utdragen ur 
straffregistret, att desamma förskingrat kommunala medel, vilka de omhänder-
haft i egenskap av innehavare av kommunala förtroendeuppdrag (såsom ord-

aom förskingrat den ene 197 301 kr. och den andre 136 119 kr., utgörande under de olika aren 
resp. 257, 37'3, 34'8 och 397 % av de av tjänstemän i tjänsten under motsvarande är förskingrade 
totala värdena i kronor. 
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Tab. A. För förskingrings- och trolöshetsbrott i första instans sakfällda personer i hela riket åren 1931—1927. 
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förande i kommunalnämnd eller municipalnämnd, fattigvårdsstyrelse eller 
vägstyrelse eller kassaförvaltare hos skolråd o. dyl.) . 

I tab. A å föregående sida har en sammanställning gjorts av dels hela antalet 
personer, som dömts för förskingrings- eller trolöshetsbrott (enl. S. L. 22: 11 
och 14 samt 25:11 och 12) under åren 1921—1927, dels även de genom dessa 
brott avhända totala värdena, varvid en uppdelning verkställts efter de olika 
slag av domstolar i första instans, där de slutliga utslagen meddelats, ävensom 
efter vissa domstolsområden. 

Hela antalet personer, som sakfällts för brott av här ifrågavarande slag 
under de sju åren, utgjorde enligt nyssnämnda tabell 2 721, vilka överbevisats 
om att ha rättsstridigt avhänt andra personer värden, uppskattade till 
18 214 902 kr. eller 6 694 kr. per sakfälld person. 

Under åren 1921—192,^ har dessutom konstaterats ett antal förskingringar 
av större omfattning, vilka icke kunnat leda till åtal inför domstol. Detta kan 
bl. a. ha berott på att gärningsmannen avlidit, innan förskingringen upptäckts, 
eller därpå, att han lyckats avvika till obekant ort och sedan icke kunnat an
träffas. Enligt uppgifter, hämtade ur pressen, skulle de här avsedda fallen 
inalles angå 24 personer, vilka uppgivas hava förskingrat ett sammanlagt värde 
av 3 l millioner kr. (av nämnda antal äro 16 avlidna personer, på vilka komma 
förskingrade värden av 24 millioner kr.) .1 Om detta antal personer och däremot 
svarande förskingrade värden läggas till förutnämnda antal sakfällda perso
ner resp. avhända värden, erhålles för de år, varom här är fråga, ett totalantal 
av 2 745 personer, vilka begått förskingrings- eller trolöshetsbrott, och ett 
förskingrat totalvärde av 21:3 millioner kr. eller 7 766 kr, per person. 

1 Uppgifterna ha hämtats nr >Dagens Nyheter», vilken tidnings samtliga nummer ha genomgåtts 
för åren 1921—1927. Av de fttrskingrare, vilka i tidningen uppgivas hava avvikit, har ett antal 
och däremot svarande förskingrade värden icke medtagitB i ovanstående beräkning, enär utrönt 
blivit, att desamma vid en senare tidpunkt anträffats och även blivit dömda fSr förskingringsbrott. 



T A B E L L E R 



8 

Tab. 1. För förskingrings- och trolöshetsbrott (enl. S. L. 22: 11 och 14) i första instans sakfällda per
soner samt genom dessa brott avhända värden i hela riket åren 1921—1927. 



9 



10 

Tab. 1. (Forts.) För förskingrings- och trolöshetsbrott (enl. S. L. 22: 11 och 14) i första instans sakfällda 
personer samt genom dessa brott avhända värden i hela riket åren 1921—1927. 
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Tab. 2. För tillgrepp och förskingring i ämbete eller tjänst (brott enl. S. L. 25: 11 
i hela riket 
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och 12) i första instans sakfällda personer samt genom dessa brott avhända värden 
åren 1921—1927. 
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Tab. 3. För förskingrings- och trolöshetsbrott i första instans sakfällda personer, fördelade efter yrken1 

och ådömda straff, i hela riket åren 1921-1927. 
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Tab. 3 (forts.). För förskingrings- och trolöshetsbrott i första instans sakfällda personer, fördelade efter 

yrken1 och ådömda straff, i hela riket åren 1921—1927. 

1 De tre huvudgrupperna av yrkeautövare avse att moisvara, grupp I den högre klassen, grupp II medelklassen och grupp I I I kropps
arbetarnas klass. — 2 Dömd till fängelse enl. S. L. 2: 17. — 3 Dömd till böter enl. S. L. 2: 17. 
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Bilaga. 
K. STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Förste aktuarien för 
rättsstatistik. 

Till 

I och för en s ta t is t isk u t redning ang. förskiiujrings- och trolöthetsbrot-

ten (brott enl igt S. L . 2 2 : n och 14 samt 25: 11 och 12) under åren 1 9 2 1 — 

1927 får s ta t i s t i ska centra lbyrån anhålla, a t t uppgifter benäget måt te med

delas å denna b lanke t t dels rörande storleken av de värden, beträffande vi lka , 

enligt vad som faststäl l ts i nedannämnda utav 

meddelade 

uts lag, rä t t ss t r id ig avhändelse genom dyl ik t brot t ägt rum, dels även, i före

kommande fall, rörande den dömdes yrke . 

Anmärkningar: 

Anvisningar. 
Här ovan meddelade data, som för varje sakfälld person antecknats särskilt, äro 

i överensstämmelse med de förut till statistiska centralbyrån överlämnade rättsstatis
tiska uppgifterna. 

Kol. 6 och 7. Här torde angivas dels i kol. (i sammanlagda beloppet av pen
ningar, dels i kol. 7 sammanlagda värdet av annan egendom, som personen i fråga 
enligt utslaget genom brott av ovannämnda art avhänt annan. Vid ifyllande av dessa 
kol. skall avdrag icke göras för belopp resp. värden, som ersatts. — Om den dömde 
rannsakats vid annan domstol och av denna förklarats saker till brott av här åsyftat 
slag, angives sammanlagda beloppet av penningar resp. sammanlagda värdet av an
nan egendom, som avhänts genom samtliga de brott, för vilka straff ådömts. — Därest 
straff i samma utslag ådömts för brott såväl enligt 22 som 25 kap. S. L., upptagas 
dock de värden, som avhänts genom brott enligt vardera av dessa kap. var för sig. 
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