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JUSTITIA 2 - FÖRSKINGRING
Om programmet

Vi träffar Fredrik som lovar att fixa sin gymnasieklass studentskiva. Det är bara det
att han festar upp pengarna han får av sina klasskompisar. Det blir rättegång och
Fredrik döms för förskingring. Det visar sig att han, efter att hans pappa har gått
bort. har alkoholproblem Dona och panelen pratar om att förlåta brott: finns det
förmildrande omständigheter och i kan det i så fall påverka straffet man får? Dona
träffar en polis som jobbar med ekonomisk brottslighet och han berättar att
förskingring till skillnad från i stort sett all annan brottslighet är ett brott som
nästan lika ofta begås av kvinnor som av män.

Ord och begrepp som tas upp i programmet













Förskingring
Ekobrott
Bedrägeri
Skadestånd
Straff
Brott
Villkorlig dom
Böter
Straffskala
Förövare
Återfall
Stöld

Kommer du ihåg?
1. Vad är förskingring?
2. Vad är skillnaden mellan förskingring och stöld?
3. Vad är förmildrande omständigheter? Nämn något som kan vara en
förmildrande omständighet. Hur kan det påverka straffet?
4. Vad är straffrabatt/ungdomsrabatt?
5. Om man förskingrar en enda krona, är det fortfarande ett brott?
6. Vad krävs för att ett brott ska räknas som grov förskingring?
7. Vad är det strängaste straffet för förskingring?
8. Vad betyder det att man har en prick i belastningsregistret?
9. Vad är skadestånd?
10. Nämn några straff för stöld och förskingring som var vanliga förr i tiden.
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11. Tingsrätten, vad är det?
12. Förklara straffen villkorlig dom och böter.

Diskutera och tänk vidare
1. Hade det varit någon skillnad om Filip varit äldre, eller om summan varit
mindre? Vilka graverande och förmildrande omständigheter skulle det
kunna finnas i ett sådant här fall?
2. Rangordna följande brott från det brott du tycker är minst allvarligt till det
som är allvarligast, förutsatt att det handlar om lika mycket pengar. Förklara
hur du tänker.
 Inbrott
 Rån
 Förskingring
 Stöld
3. Vad kan få en människa att förskingra något? Vilka drivkrafter kan du
komma på?
4. Vilket straff fick Filip i programmet? Vad tycker du om det? Var det rättvist?
5. Om den dömde inte kan betala skadestånd, tycker du att staten ska gå in och
betala målsägarna istället? Vilka konsekvenser skulle det få? Vilka
fördelar/nackdelar ser du?
6. Skulle du kunna förlåta någon som förskingrat dina pengar?

Ta reda på mer
1. I rättegångsscenen i programmet är det många människor närvarande. Alla
har olika roller. Försök lista ut vilka. Vem är; målsägare, tilltalad,
försvarsadvokat, åklagare, domare, nämndeman?
2. Googla efter andra förskingringsbrott och återge vad som hänt. Vem
förskingrade vems pengar? Hur gick det till?
3. BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har en bra hemsida där du kan lära dig om
olika brott och straff. Ta reda på mer om just förskingringsbrott; antal
anmälda brott, typiska tillvägagångssätt, de vanligaste summorna, hur
datorer och teknik har påverkat brotten och vilken uppklaringsprocent
dessa brott har.

Använd det du lärt dig
Välj en av följande uppgifter:




Skriv en tidningsartikel om brottet i programmet. Använd så många ord som
möjligt av begreppen i rutan ovan. Tänk på att ha med rubrik, ingress och
brödtext. Artikeln kan gärna ha med en bild med bildtext också. Gör även en
faktaruta om förskingring.
Jobba ihop 4-5 stycken. Gör ett rollspel om brottet i programmet
tillsammans. Använd så många ord som möjligt av begreppen i rutan ovan.
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