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Utredningens föremål ha i huvudsak varit 1. strafflagsbrottsligheten, 2.
straffregisterbrottsligheten, 3. den villkorliga domen samt 4. slraffriförklaringarna.
Till grund för utredningen ligger, där ej annat säges, siffermaterialet i
tabellbilagorna till de av statistiska centralbyrån utarbetade berättelserna rörande brottsligheten samt det till centralbyrån från domstolarna och straffregistret avlämnade rättsstatistiska primärmaterialet.
De för åren 1946 och 1947 redovisade talen äro preliminära men torde
icke i nämnvärd grad avvika från de exakt riktiga talen.
I iab. 1 ges uppgifter för vart och ett av åren 1913—1947 om antalet per- Strafflagsbrottsligheten.
soner som av domstol i första instans sakfällts för brott enligt strafflagen.
Redovisningen för åren 1944—1947 upptager jämväl de personer beträffande vilka åtal för strafflagsbrott eftergivits jämlikt lagen den 19 maj 1944
om eftergift av åtal mot vissa underåriga; uppgifter rörande dessa personer
ha erhållits ur material som ställts till förfogande av riksåklagarämbetet.
Personer som sakfällts för allenast förargelseväckande beteende (11 kap.
15 §) eller/och fylleri (18 kap. 15 §), eventuellt i förening med brott enligt annan författning än allmänna strafflagen, ävensom personer beträffande vilka åtal för dylika lagöverträdelser eftergivits ha icke medräknats
i tabellen. Begynnelseåret, 1913, i den av tabellen omfattade tidsperioden är
det första år för vilket statistiska centralbyrån handhaft statistiken över
brottsligheten.
De sakfällda liksom övriga i tabellen redovisade personer ha fördelats å
vissa grupper av brott. Det har på grund av de under årens lopp företagna
ändringarna i strafflagen varit förenat med vissa svårigheter att genomföra
denna uppdelning på ett sådant sätt att talen för de olika år tabellen omfattar bleve inbördes jämförbara. De bristfälligheter härutinnan, som bland
annat på grund av begränsningen av tiden för utredningens verkställande
icke kunnat undvikas och som särskilt torde vidlåda sifferserierna för de
nedannänmda grupperna g, h och i, torde emellertid icke vara av någon
mera väsentlig betydelse. Grupperna äro följande: a. Mord, mordförsök och
dråp (14 kap. 1—3 §§), b. andra misshandelsbrott (14 kap. i övrigt), c.
våldtäkts- och otuktsbrott (15 kap. 12—15 a §§, 18 kap. 1—12 §§), d. skadegörelsebrott (19 kap.), e. stöld och dylikt (20 kap. utom 5 och 6 §§; för tiden före år 1943: 20 kap. utom 12 §), f. rån (20 kap. 5 §; för tiden före år
1943: 21 kap. utom 10 §), g. »olovligt tagande och brukande» (20 kap. 6 §;
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för tiden före år 1943: 22 kap. 12 §), h. förfalskning, bedrägeri, förskingring
m. m. (12, 21—23 kap.; för tiden före år 1943: 3 kap. 9 §, 12 kap., 20 kap.
12 §, 21 kap. 10 §, 22 kap. utom 12 §, 23 kap.) samt i. övriga strafflagsbrott
(utom enligt 11 kap. 15 § och 18 kap. 15 §).
Med hänsyn till det sätt varpå de årliga berättelserna om brottsligheten
äro uppställda har vid förenämnda fördelning i fall av brottskonkurrens den
sakfällde räknats till den grupp vartill det svåraste av de sammanträffande brotten.hör; någon dubbelräkning förekommer därför icke i tabellen. —
För varje brottsgrupp har angivits, såväl i absoluta tal som procentuellt,
h u r u många av de sakfällda som vid brottets begående ej fyllt 18 år.
Relativa antalet brottslingar under 18 år — de som erhållit åtalseftergift
inräknade — växlar högst betydligt från brottsgrupp till brottsgrupp. För
alla åren 1913—1947 tillsammantagna är procenttalet störst vid gruppen
våldtäkts- och otuktsbrott (24-9 % ) ; därefter följa i ordning stöld och dylikt (22-4%), »olovligt tagande och brukande», d. v. s. »billån» m. m.
(21-5 % ) , rån (12-9 %), förfalskning, bedrägeri, förskingring m. m. (82 % ) ,
skadegörelsebrott (67 % ) , »andra misshandelsbrott» (2o % ) , »övriga brott»
(1-4 %) samt mord, mordförsök och dråp (1-2 % ) . Motsvarande relativtal
för samtliga brott enligt strafflagen (utom 11 kap. 15 § och 18 kap. 15 §)
tagna över ett är 8-5 %. Inom vissa av de särskilda brottsgrupperna äro variationerna från år till år i det procentuella antalet förbrytare under 18 år
ganska avsevärda; se gruppen våldtäkts- och otuktsbrott med minimum
14 5 % år 1914 och maximum 357 % år 1935, gruppen stöld och dylikt med
minimum 124 % år 1920 och maximum 29 s år 1941 samt gruppen »olovligt tagande och brukande» med intet ungdomsbrott åren 1913, 1915—1917
och 1919 samt dylika brott till ett relativt antal av 35 5 % år 1939. Vid studiet av tabellen u r sistnämnda synpunkt bör bortses från grupperna mord,
mordförsök och dråp samt rån, enär de absoluta talen för varje särskilt år
här äro så små att motsvarande relativtal för de unga brottslingarna äro
att anse såsom utan något egentligt statistiskt värde.
Diagram I återger utvecklingen under perioden 1913—1947 beträffande
samtliga strafflagsbrott utom förargelseväckande beteende och fylleri ävensom beträffande misshandelsbrott (inkl. mord, mordförsök och d r å p ) , stöld
och dylikt (inkl. rån. samt »olovligt tagande och brukande») samt förfalskning, bedrägeri, förskingring m. m., allt enligt tab. 1. Den raka horisontallinjen i diagrammet betecknar de årliga genomsnitten för hela perioden,
medan kurvorna ange de procentuella avvikelserna för varje år från dessa
medeltal.
Kurvan för misshandelsbrotten följer tämligen väl kurvan för samtliga
strafflagsbrott. Under de sista åren av 1900-talets andra decennium, d. v. s.
omkring slutet av första världskriget, gingo emellertid de båda kurvorna
helt isär. Misshandelskurvan sjönk åren 1917 och 1918 under inflytande
av de då gällande rusdrycksrestriktionerna, medan kurvan för samtliga
strafflagsbrottslingar samtidigt steg under inflytande av den ökade frekvensen av förmögenhetsbrott. Anmärkningsvärt är, att stöldkurvan under
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Diagram I. Strafflagsbrottsligheten (utom förargelseväckande beteende och fylleri),
åren 1913-1947.

första världskriget steg högre än kurvan för övriga förmögenhetsbrott, medan förhållandet var det motsatta under det andra världskriget. Av de fyra
kurvorna i diagrammet är det endast stöldkurvan som visar stegring för år
1947. Märkas bör, att diagrammet sannolikt skulle h a fått ett något annorlunda utseende, därest jämväl krigslagsbrotten hunnit medräknas.
Diagrammen II och III äro uppställda efter samma princip som diagram I
och utvisa i vad mån parallellism föreligger mellan förmögenhetsbrottslighetens utveckling å ena sidan samt ändringarna i antalet protesterade växlar
resp. antalet hjälpsökande arbetslösa å andra sidan. Till grund för kurvan
för växelprotesterna ligga av notarii publici till statistiska centralbyrån av-
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Diagram II. Förmögenhetsbrott och växelprotester, åren 1913—1947.

lämnade uppgifter om accepterade och egna växlar, vilka blivit av notarii
publici protesterade pä grund av utebliven betalning. Arbetslöshetskurvan
är byggd på statistik förd hos arbetslöshetskommissionen, arbetsmarknadskommissionen och arbetsmarknadsstyrelsen; denna statistik går ej längre
tillbaka i tiden än till och med år 1921. Uppgifterna om brottsligheten äro
hämtade ur tab. 1; under benämningen förmögenhetsbrott ha här sammanförts de ovan nämnda fyra grupperna e—h.
Varken diagram II eller diagram III ger vid handen något utpräglat samband mellan förmögenhetsbrott å ena sidan samt växelprotester resp. arbetslöshet å andra sidan. Det kan i detta sammanhang vara av intresse, att
enligt fattigvårdsstatistiken antalet understödstagare sjunkit oavbrutet alltifrån åren 1939/40 (Ss % av folkmängden) till år 1946 (5-7 %), medan
strafflagsbrottsligheten undergick en stark stegring från år 1940 till år
1943 och därefter minskades. Totalintrycket är otvivelaktigt, att materiell
nöd icke kan betraktas såsom en utslagsgivande faktor i fråga om växlingarna i kriminaliteten i Sverige.
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Diarram III. Förmögenhetsbrott och arbetslöshet, åren 1921—1947.
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Diagram IV. Förmögenhetsbrott och levnadskostnadsindex.

Till ytterligare belysning av förhållandet mellan brottslighetens växlingar och den ekonomiska utvecklingen återges i diagram IV dels socialstyrelsens levnadskostnadsindex med 1914 såsom basår och dels en indexserie
med samma basår för förmögenhetsbrottsligheten (grupperna e—h), vilken
sistnämnda serie bygger på antalet brottslingar i relation till den straffmyndiga medelfolkmängden. Diagrammet ger icke vid handen något starkt
utpräglat samband mellan förmögenhetsbrotten och levnadskostnadernas
höjd.
Medan tab. 1 ådagalägger i vilken utsträckning strafflagsbrotten begåtts
av underåriga, framträder i tab. 2 i vad mån den straffmyndSga befolkningen i sin helhet samt under resp. över 18-årsgränsen varit belastad med
strafflagsbrottslighet, bortsett från förargelseväckande beteende och fylleri.
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Redovisningen för aren 1944—1947 upptager här, liksom i tab. 1, jämväl de
personer beträffande vilka åtal eftergivits enligt 1944 års lag.
Av tabellens siffror för samtliga brott ses, att den relativa strafflagsbrottsligheten under åren 1917, 1918 samt 1932—1947 varit större och under
åren 1941—1943 samt 1945—1947 mer än dubbelt större inom åldersklassen 15—18 år än bland dem som fyllt 18 år. Maximisiffran för de unga
(930 i) återfinnes vid år 1943, medan motsvarande tal för dem som fyllt 18
år (396 o) kommer på år 1918. Endast två av de i tabellen redovisade brottsgrupperna, nämligen »andra misshandelsbrott» och »övriga brott» ha genomgående lägre siffror för ungdomsförbrytarna än för de äldre; sedlighetsbrotten samt gruppen stöld och dylikt visa tvärtom genomgående högre
siffror för de unga än för befolkningen över 18 år.
En sammanfattning av de uppgifter om åtalseftergifter
vilka hämtats ur
det av riksåklagarämbetet till utredningens förfogande ställda primärmaterialet ges i följande tablå.

Att döma av tablån, vilken avser alla personer som erhållit åtalseftergift
och således icke blott personer som fått dylik eftergift beträffande strafflagsbrott, vill det synas, som om antalet eftergifter beträffande ringa brott
tenderade att minskas och en motsatt tendens vore för handen beträffande
de ej ringa brotten. Hela antalet eftergifter har nedgått något sedan år 1945.
I detta sammanhang torde böra framhållas vanskligheten att av den nu
belysta utvecklingen draga bestämda slutsatser angående variationerna i den
verkliga brottslighetens volym. Det förhåller sig nämligen sannolikt så, att
större delen av de verkligen begångna brotten aldrig bliva officiellt konstaterade och vidare så att proportionen mellan konstaterade och ej konstaterade brottsliga gärningar växlar från grupp till annan liksom från tid till
annan på sätt som icke kan närmare angivas. Måhända skulle den verkliga
brottsligheten kunna något bättre återspeglas, därest vid sidan av domstolsstatistiken funnes att tillgå en efter rationella grunder förd statistik över
brott som kommit till polisens, åklagarnas (jämför nedan) och, vad särskilt
ungdomsbrottsligheten angår, barnavårdsnämndernas kännedom.
För att i någon mån belysa utvecklingen inom olika delar av riket har i
tab. 3 för varje län redovisats hela antalet brott och förseelser (utom enligt
strafflagen för krigsmakten) för vilka personer sakfällts i första instans
under vart och ett av åren 1932, 1937, 1938, 1945 och 1946, med särskiljande av strafflagsbrotten (utom förargelseväckande beteende) och fylleri).
Det bör observeras, att här icke är fråga om antalet brottslingar utan om
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antalet lagöverträdelser. Vid sidan om de absoluta talen ha intagits relativtal utvisande brottsfrekvensen i relation till folkmängden; det är sistnämnda tal som böra läggas till grund för jämförelserna mellan de olika länen
och de olika åren. Av de särskilda åren representera 1932 ekonomisk lågkonjunktur samt 1937 och 1938 högkonjunktur; aren 1945 och 1946 äro de
senaste för vilka siffror kunnat erhållas. Jämförbarheten mellan de tre
förstnämnda åren, å ena sidan, samt de båda sistnämnda, å andra sidan,
ä r ej fullständig med hänsyn tiil en av 1938 års lagstiftning om sammanträffande av brott föranledd modifikation i sättet för bestämmande av den
statistiska enheten brott (förseelse); se härom Statsvetenskaplig Tidskrift
1947 s. 178 f, 180 ff. Brott och förseelser för vilka åtal eftergivits äro icke
medräknade i tabellen.
• På anmodan av statsrådet och chefen för justitiedepartementet ha landsfogdarna i Västmanlands och Kronobergs län samt polismästaren i Malmö
stad till justitiedepartementet inkommit med vissa uppgifter rörande antalet brott enligt strafflagen vilka kommit till åklagares eller polismyndighets kännedom under vart och ett av åren 1932, 1937, 1942 och 1947. En
sammanställning av dessa uppgifter har gjorts i tab. 4. I det till uppgiftslämnarna översända formuläret för uppgifternas avlämnande har lämnats
följande anvisningar för redovisningen:
»I allmänhet torde ej möta några svårigheter att avgöra vad som bör redovisas
som ett brott. För vinnande av enhetlighet skola vid uppgiftslämnandet följande
regler iakttagas:
1) Om flera personer medverkat till brott, redovisas lika många brott som personerna (såvitt känt) äro.
2) Vet man ej alls hur många förövarna äro, redovisas endast ett brott.
3) Förekomma mot en och samma person misstanke om flera brott tillhörande
samma grupp enligt formuläret, redovisas allenast ett brott, om de lagtörts tillsammans (resp. där på grund av bristande bevisning eller eljest lagföring ej
skett sannolikt skulle ha lagförts tillsammans, om förutsättningar för lagföring
förelegat).
Tillhöra brotten skilda grupper, sker redovisning inom samtliga ifrågavarande
grupper.»
För Stockholms stad har genom polisens försorg verkställts en särskild utredning med anledning av en skrivelse den 2 oktober 1948 från överståthållarämbetet till polismästaren, vilken skrivelse är av följande lydelse:
• »Med anledning av de i dagspressen förekommande meddelandena om ökad
brottsfrekvens får överståthållarämbetet härmed anmoda Eder att skyndsammast
låta verkställa och till ÖÄ inkomma med utredning angående kriminalitetens omfattning under de senaste 10 åren. I fråga om den tilländalupna delen av innevarande år torde en jämförelse böra göras med motsvarande period under de
närmast föregående 2 åren.
I utredningen bör angivas huruvida någon förskjutning ägt rum till yngre åldersgrupper och om tendensen till återfallsförbrytelser ökats. Vidare bör i händelse någon verklig ökning av kriminaliteten visat sig föreligga, i utredningen
belysas de omständigheter, som kunna hava medverkat härtill samt Uttalanden
göras ang. de åtgärder som kunna vidtagas för att få en ändring till stånd.»
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Personer som i första instans sakfällts för straffregisterbrott redovisas i Straffregisterbrottsligheten.
tabellerna 5 A—C samt 6 A—C. Dessa personer ha fördelats på de tre åldersgrupperna .15—18, 18—21 och 21—io år. Tabellerna 5 A—C ange hela
antalet brottslingar samt hur stor del av dem som tillhör var och en av de
nämnda åldersgrupperna, medan tabellerna G A—C ange antalet sakfällda
i relation till folkmängden. I A-tabellerna redovisas båda könen tagna över
ett, medan mankönet och kvinnkönet var för sig redovisas i B- resp. C-tabellerna. Samtliga ifrågavarande tabeller omfatta perioden 1917—15)47; siffror för tiden före år 1917 finnas icke tillgängliga. För åren 1941—1947 ha
medräknats jämväl personer beträffande vilka åtal för straffregisterbrott
eftergivits jämlikt 1944 års lag. Härvid har helt summariskt såsom straffregisterbrott räknats sådana brott som av statsåklagarna redovisats såsom
ej ringa. Det är och måste förbli osäkert i vad mån åtalseftergift enligt
nämnda lag kommit i fråga beträffande brott som i händelse av åtal skulle
varit straffregisterbrott. Bästa ö^erblicken över utvecklingen torde erhållas
genom studium av kol. 3, 5, 7 och 9 i tab. 6 A—C, i vilka kolumner intagits
indexserier uträknade på grundval av relativtalen i kol. 2, 4, 6 och 8 i samma tabeller och med år 1917 såsom basår.
Av tabellerna att döma var 1918 det år under redovisningsperioden, då
straffregisterbrottsligheten, vilken får anses representera den mera svårartade kriminaliteten, nådde sin största omfattning. Beträffande jämförbarheten mellan de olika åren bör emellertid observeras att vidtagna ändringar
i lagen den 17 oktober 1900 om straffregister föranleda vissa störningar.
Härutinnan må särskilt framhållas, att t. o. m. år 1942 i straffregistret upptagits personer som dömts till böter för snatteri. Enligt 1942 års ändringar
i strafflagstiftningen skola i stället i registret upptagas personer, som jämlikt 20, 21, 22 eller 23 kapitlen strafflagen dömts till dagsböter ej under 60.
Sistnämnda personer understiga till antalet vida de förstnämnda.

Beträffande de villkorligt dömda lämnas till en början uppgifter om hela
antalet, med fördelning å kön, alltifrån det första år (1907) då villkorlig
dom tillämpats här i landet; se tab. 7. Vidare redovisas i tab. S för åren
1926—1947 de villkorligt dömda fördelade på åldersgrupperna 15—18, 18
—21 samt 21—co år och med angivande tillika av deras antal i förhållande
till hela antalet straffregisterbroltslingar. Recidiyismen bland de villkorligt
dömda belyses i tab. 9 och 10, av vilka tab. 9 innehåller uppgifter i vad mån
de under vart och ett av åren 1938—1946 villkorligt dömda förslagångsförbrytarna ånyo dömts för brott under året för den villkorliga domens
meddelande eller året därefter. Av intresse är här särskilt utvecklingen
från och med år 1944, då 1939 års lag om villkorlig dom trädde i kraft; märk
procenttalen för dem som ej fyllt 18 år vid första brottets begående.
Följande tablå visar i vilken utsträckning de i tab. 9 upptagna recidivister, vilka dömts första gången åren 1944—1946, dömdes villkorligt jämväl
för återfallsbrottet:

De villkorligt
dömda.
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Tab 10 redovisar de under åren 1926—1947 villkorligt dömda fördelade
allteftersom de förut icke varit sakfällda eller förut varit sakfällda en gång
eller två eller flera gånger. Vid studiet av denna tabell måste hållas i minnet, att förutsättningarna för erhållande av villkorlig dom äro helt andra
enligt 1939 års lag än enligt tidigare lagstiftning, såvitt angår den brottsliges föregående förhållanden i straffrättsligt hänseende. Beträffande återfall i brott hänvisas i övrigt till SOU 1944: 50, s. 339—386 samt SOU 1947:71.
Genom utslag i första instans för brott enligt strafflagen straffriförklaDe straffriförklarade. rade personer, åren 1916—1947, redovisas i tab. 11. Fördelning har genomförts p å vissa olika brottsgrupper, vilka ansetts vara av särskilt intresse
i detta sammanhang. Ofullständigheten i redovisningen av relativtal för
år 1947 beror på att den för utredningens verkställande bestämda tiden
icke räckt till för sammanräkning av antalet tilltalade personer inom alla
de olika grupperna av brott. De ändringar i reglerna angående straffriförkiaring som genomfördes år 1945 och trädde i kraft med ingången av år
1946 synas icke ha haft någon märkbar inverkan på antalet straffriförklarade i relation till antalet tilltalade personer under åren 1946 och 1947.
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Tab. 1. Personer som av domstol i första instans sakfällts för
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brott enligt strafflagen (utom 11:15 och 18:15), åren 1913-1947.
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Tab. 2. Personer som av domstol i första instans sakfällts för brott
mängden, åren
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enligt strafflagen (utom 11:15 och 18:15), pa 100000 av medelfolk1913-1947.
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Tab. 3. Brott och förseelser1 för vilka personer sakfällts i
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första instans, länsvis, åren 1932, 1937, 1938, 1945 och 1946.
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Tab. 4. Till åklagares eller polismyndighets kännedom komna brott
enligt strafflagen, åren 1932, 1938, 1942 och 1947.
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Tab. 5 A. Personer som av domstol i första instans sakfällts för
straffregisterbrott, åren 1917—1947.
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Tab. 5 B. Män som av domstol i första instans sakfällts för
straffregisterbrott, åren 1917—1947.
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Tab. 5 C. Kvinnor som av domstol i första instans sakfällts för
straffregisterbrott, åren 1917—1947.
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Tab. 6 A. Personer som av domstol i första instans sakfällts för straffregisterbrott1, på 100000 av medelfolkmängden, åren 1917—1947.

1
För åren 1944—1947 ha medräknats jämväl personer beträffande vilka åtal för straffregisterbrott eftergivits.
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Tab. 6 B. Män som av domstol i första instans sakfällts för straffregisterbrott1, på 100000 av medelfolkmängden, åren 1917—1947.

1
För åren 1944—1947 ha medräknats jämväl personer beträffande vilka åtal för straffregisterbrott eftergivits.
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Tab. 6 C. Kvinnor som av domstol i första instans sakfällts för straffregisterbrott1, på 100000 av medelfolkmängden, åren 1917—1947.

1
För åren 1944—1947 ha medräknats jämväl personer beträffande vilka åtal för straffregisterbrott eftergivits.
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Tab. 7. Genom utslag i första instans villkorligt dömda personer,
fördelade efter kön, åren 1907-1947.
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Tab. 8. Genom utslag i första instans för straffregisterbrott dömda
personer, fördelade efter ålder vid brottets begående, åren 1926—1947.
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Tab. 9. I första instans villkorligt dömda förstagångsförbrytare,
åren 1938-1946.
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Tab. 10. Genom utslag i första instans åren 1926—1947 villkorligt
dömda personer, fördelade efter antalet föregående sakfällningar.

Tab. 11. Genom utslag i första instans för brott enligt strafflagen straffriförklarade personer,
åren 1916—1947.
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