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activities in district courts (in Swedish) by Ulf Drugge 
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Within the framework of the traditional sociological question, how the 
legal system is related to the society, the aim of this study is to treat 
the legal system as a conflict resolver. More specifically, the following 
questions will be treated: 
1. Which categories of people and which categories of organizations are 

as parties using the court for settling conflicts and in what types 
of conflicts do they act in this way? 

2. How does the legal utilization vary over time? May socio-economical, 
demographical, and legal conditions explain these variations? 

This study only deals with conflict resolution in courts of first instance, 
so called district courts. 

One aim has been to get a general view over to what extent Swedish courts 
are utilized as conflict resolvers, and how this utilization varies over 
time. The discussion is mainly based upon official statistics. To comp
lete this discussion, an empirical study has been realized. This study 
is comparative. The conflict solving activities between 1940 and 1969 has 
been examined in the town courts of Umeå and Luleå. The data basis con
sists of official statistics and collected informations from cases fi
nally dealt with in the two courts. A stratified random sample out of 
these cases has been made. As a result of theoretical and methodological 
considerations the sample consists of only certain types of disputes and 
crimes. 

As a general conclusion, one can state that disputes before the courts 
nowadays as earlier are concerning socially and economically strong per
sons. However one must notify that this study is just a case study with 
its limitations. 
Concerning criminal cases, expected results from the study are that the 
proportion of workers among the prosecuted is bigger than the proportion 
of prosecuted business leaders. Interesting however, is that the unskil
led are well represented in the data material. This means a different 
picture compared to the distribution of plaintiffs in civil cases. The 
changes in character of the conflict constellations occured in the two 
towns at the same time as summary legal processes were introduced in cri
minal cases at the end of the 1940's. A bigger proportion of workers as 
prosecuted party is observed after that processual simplification. Pro-
cessual simplifications of that kind seem to strengthen rather than to 
weaken the occupational bias among the prosecuted persons, at least in 
crime cases with an injured person involved. 
Concerning criminal cases, we have finally assumpted that during phases 
of social and economical stagnation both the number of prosecuted workers 
and the number of theft and drunkeness cases increases in the type of in
dustrialized community that Luleå belongs to. In more socially and eco
nomically differentiated communities, like Umeå, the same type of develop
ment is more linked to phases of economical expansion. While increases 
in the pressure of temptation are widening the economical conditions for 
people, this may be the reasonable explanation to the variations in the 
conflict resolving activities in the courts between different local com
munities. Explanations, close to those used to explain criminal activity 
caused by poverty, may refer to local communities dominated by industry. 

Key words: Legal system} conflict resolverj legal utilization; district 
courts} criminal cases} disputes} parties} society; socio-
economical conditions} demographical conditions. 
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FÖRORD 

Ursprungligen var detta arbete tänkt som en del i ett större projekt. 
Detta projekt avsåg att utifrån olika synvinklar belysa det svenska 
rättssystemets utveckling under de senaste årtiondena. För detta 
ändamål gjordes en ansökan hos Statens Råd för Samhällsforskning. 
Medel erhölls för finansiering av delar av det planerade projektet. 
Tyvärr har inte hela projektet kunnat fullföljas. Nya anställningar 
på andra orter för två av projektets ursprungligen fyra medarbetare 
omöjliggjorde planerna. Detta arbete samt en undersökning av rätts
hjälpen i Sverige har dock kunnat realiseras inom ramen för projektet. 
En rapport om rättshjälpsundersökningen kommer troligen att publice
ras inom en snar framtid. 

Det finns all anledning att i detta sammanhang rikta varma tack till 
en mängd personer. Alla har de på olika sätt verksamt bidragit till 
arbetets slutliga utformning. Förutom hjälp med finansiering av pro
jektet från Statens Råd för Samhällsforskning har Sociologiska insti
tutionen vid Umeå universitet bidragit med fackmässiga och praktiska 
resurser. Här har professor Georg Karlsson med stort intresse tagit 
del av arbetet och hela tiden kommit med värdefulla råd. Kollegor, 
som Göran Cigéhn, Kjell-Göran Holmberg, Lars Höglund, Jonas Höög, 
Olle Persson, Ivar Söder!ind m fl, har kommit med värdefulla synpunk
ter. Av projektets ursprungliga medarbetare har Amedeo Cotti no, Eva 
Christina Johansson och Gudrun Nordborg hjälpt till med planerings-
och datainsamlingsfasen i projektet. Cotti no har i första hand varit 
inspiratören och idégivaren medan Johansson genom sin kunnighet och 
erfarenhet i sociologisk metodik varit till stor hjälp. Förutom att 
Nordborg deltagit i ovannämnda faser har hon under hela arbetet varit 
till ovärderlig hjälp, inte minst i juridiska spörsmål. Broder Thord 
Drugge har med tålmodighet läst igenom det allt annat än lätttillgäng
liga manuskriptet och kommit med många värdefulla synpunkter, inte 
minst ut språklig synpunkt. Utan kunnig skrivhjälp skulle arbetet inte 
bli färdigt i tid och utan skicklig arkivpersonal skulle arbetet inte 
få den slutliga utformningen. Därför riktas ett varmt tack till Eric 
Andersin, BrittAndersson, Gun-Marie Ericsson, Else-Marie Jarl, Karl-
Johan Sandberg och Thomas Ågren. 
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Sist men inte minst riktas ett stort tack till Håns L Zetterberg 
utan vars hjälp detta arbete med al T säkerhet inte kunnat slutföras 
inom rimlig tid. Med sina mångsidiga kunskaper och med sin kreativitet 
och obotliga optimism har han fått författaren att även se positiva sidor 
i sitt arbete och komma över de många problem som uppstått vid samman
ställandet av datamaterialet och i samband med arbetets slutliga ut
formning. 



3  

INNEHÅLLSÖVERSIKT 

Detta arbete kommer i korthet att ha följande innehåll: I en inled
ning ges en översikt av arbetets inriktning och av de nödvändiga be
gränsningar som vidtagits i syfte att göra arbetet forskningsbart. 
Avsikten har vidare varit att i detta avsnitt kort placera in arbetet 
i den empiriska och teoretiska tradition som rättssociologin utgör. 
Arbetet har i övrigt indelats i tre större delar som dock tillsammans 
skall betraktas som en enhet. 

Del 1 ger en forskningsöversikt och en teoretisk ram. I forskningsöver
sikten görs en sammanfattning av den rättsfilosofiska tradition som 
haft inflytande på senare tiders rättssociologiska forskning. Med ut
gångspunkt från två rättssociologiska klassiker, Durkheim och Renner, 
görs i anslutning till detta några allmänna antaganden om sambandet 
mellan rätten och den omgivande samhällsstrukturen. Avslutningsvis ges 
i denna forskningsöversikt en summering av den empiriska forskning som 
under senare år bedrivits kring frågeställningar om rättssystemets ut
veckling och förändring. Tonvikten läggs speciellt på forskning om 
rättens konfliktreglerande verksamhet. Avsnittet om den teoretiska 
ramen inleds med en genomgång av rättssystemet och dess verksamhet. 
Avsikten är här att framför allt redovisa juridiska aspekter på denna 
verksamhet samt ge en bakgrund till den fortsatta diskussionen. Från 
att i allmänna termer diskutera konfliktbegreppet och konfliktreg
leringens olika former övergår framställningen efterhand till att 
konkret belysa rättssystemet som reglerare av konflikter. Avsikten 
är då dels att relatera den 'ideala' eller den "rena" rättsliga formen 
av konfliktreglering till den faktiskt tillämpade. Vidare är avsikten 
att diskutera denna verksamhet i relation till alternativa reglerings
former. Avslutningsvis betraktas rättslig konfliktreglering i ett struk
turellt, samhälleligt perspektiv. Avsikten är då att anknyta denna verk
samhet till olika sociala, ekonomiska och demografisk processer i sam
hället. Utifrån en allmän modell diskuteras några antaganden om samband 
mellan strukturella faktorer och rättsutvecklingen. 
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Del II innehåller en redovisning och en diskussion av rättsutvecklingen 
i Sverige som helhet. Utifrån en genomgång av hur olika former av rätts
lig konfliktreglering utvecklats över tiden görs ett försök till en all
män bedömning av omfattningen och karaktären av denna regleringsverksam
het. Underlag för denna bedömning har i huvudsak varit offentlig dom
stolsstatistik. 

Del III inbegriper en redovisning av en empirisk undersökning om allmänna 

underrätters konf1 i ktreglerande verksamhet. Denna undersökning bygger på 
sekundärdata från ett urval tvistemål och brottmål avdömda vid rådhus
rätterna i Umeå och Luleå fd städer samt på sekundärstatistik av social, 
ekonomisk och demografisk karaktär. Delen inleds med en genomgång av un
dersökningens genomförande. Här ges en beskrivning av urvalsförfarandet 
av de i undersökningen medtagna domstolsmålen och av datainsamlingens 
genomförande. Stor plats har i arbetet anslagits åt en beskrivning och 
värdering av de olika typer av data som undersökningen baserar sig på. 
Förutom domstolsdata diskuteras tillförlitligheten hos de strukturella 
och domografiska sekundärdata som utnyttjats. Avsnittet som redovisar 
undersökningsresultaten är uppdelat i två del avsnitt, tvister inför dom
stol och brott behandlade av domstol. De är var för sig disponerade på 
ett likartat sätt. Efter en genomgång av dataunderlaget för respektive 
huvudtyp av domstol belyses de olika parterna i målen med avseende på 
dess antalsmässiga, tidsmässiga och yrkesmässiga fördelning. Vidare dis
kuteras tvister och brott behandlade av rådhusrätterna och den antasmäs-
siga utvecklingen på både samhällelig och lokal nivå. I anslutning till 
detta görs en utvärdering av om, och i så fall hur, domstolskonflikternas 
antalsmässiga utveckling kan kopplas samman med olika faser i städernas 
sociala, ekonomiska och befolkningsmässiga utveckling. 

Arbetet avslutas med en summering och diskussion av de olika delarna som 
avhandlats. Här kopplas undersökningsresultaten samman med de teoretiska 
ansatserna. Utifrån en sådan sammankoppling är avsikten att med hänsyn 
till dataunderlagets karaktär få en så allsidig bedömning som möjligt av 
domstolarnas konf1 iktreglerande verksamhet, dess bakgrund och utveckling. 
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INLEDNING 

Rätten eller rättssystemet utgör en del av dagens samhälle. Allmänt ut
tryckt är rätten ett bland flera medel att upprätthålla vad sociologer 
brukar benämna 'social kontroll' (se exempelvis Freeman 1974, s 7). Med 
detta menas att rätten syftar till att vidmakthålla ordning och stabi
litet och till att uppnå social värden och målsättningar. Här bör dock 
tilläggas att dessa värden eller målsättningar vanligtvis är mer eller 
mindre förankrade i samhället. När man övergår från ett allmänt till 
ett konkret plan och diskuterar rättens funktioner i samhället brukar 
man vanligtvis peka på att rätten är till för att förhindra brott. Om 
man emellertid vidgar perspektivet utöver straffrätten till privat
eli er civilrätten blir man varse att rätten även kan tillhandahåll möj
ligheter att bilägga eller reglera konflikter mellan individer, exempel
vis vid skilsmässor eller i sambnd med tvister om äganderätt till egen
dom (ibid, s 28). Vad inbegriper då rätten? Helt kort kan här sägas att 
rätten inbegriper lagar eller rättsregler, institutioner där lagarna 
tillämpas, exempelvis i domstolarna, samt funktionärer vid dessa insti
tutioner, exempelvis domare och åklagare. 

Frågan om hur rätten förhåller sig till samhällsstrukturen i övrigt 
intog relativt tidigt en framträdande plats inom sociologin. Analyser 
kring detta samband gjordes av flertalet av sociologins s k klassiker. 
Framför allt Durkheim och Weber lämnade väsentliga bidrag till teori
bildningen på detta område. Trots den betydelse som klassikerna gav 
rätten i samhällsanalyser har sociologers intresse för att belysa 
rätten i samhället med några få undantag varit ringa under en lång 
följd av år. 

Podgorecki (1974, s 4) anger exempelvis 1960-talet som det årtionde 
då sociologer mer allmänt genom teoretiska och empiriska bidrag visat 
intresse för rättens utveckling i dagens samhälle. Detta nyvaknade in
tresse har säkerligen flera orsaker. Dels har man alltmer uppmärksammat 
rättens samhälleliga natur. Dels har juristernas debatt om rättssystemets 
interna problem mer eller mindre provocerat fram ökade forskningsinsatser 
om rättens betydelse i samhället. De analyser som klassikerna och dess 
efterföljare gjort har därför på nytt blivit intressanta. 
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På senare år har den sociologiska forskningen om rätten fått en delvis 
ny inriktning. För ett tiotal år sedan låg intresset nästan uteslutande 
på rättens brottsförebyggande och brottsregi erande verksamhet. Efterhand 
har bl a de egendomsrättsliga tvister som ryms inom civilrätten fått en 
allt större plats i den sociologiska forskningen. Intressesfären har 
därmed vidgats. Man har alltmer börjat fråga sig hur och i vilken om
fattning som rätten utnyttjas i konfliktsituationer mellan individer. 

Diskussionen om hur rätten förhåller sig till samhället i övrigt finns 
delvis återspeglad i den debatt som under senare år förts mellan de i 
juristprofessionen förankrade rättsvetarna och rättssociologerna. 
Denna debatt har bl a avsett frågan om hur forskning rörande rättssys
temets utveckling och verksamhet skall bedrivas R ättsvetenskapen tar 
i allmänhet sin utgångspunkt i gälva rättssystemet och dess sätt att 
fungera. Framför allt blir syftet utifrån ett sådant perspektiv att i 
forskningen förse jurister med de hjälpmedel som underlättar den tradi
tionella juristrollens förverkligande och som samtidigt förser jurister 
med underlag för att kunna fatta rättsligt riktiga beslut. Man kan med 
andra ord säga att rättsvetenskapens syften framför allt är av normativ 
karaktär genom att man "sysslar ded de enande principer s om ligger ba
kom de erkända rättsliga institutionernas olika aktiviteter." (Arnold, 
1962, Aubert 1972 b, s 42). Rättssociologin har andra syften. Forsk
ningen är inte i första hand ämnad att tjäna som hjälpvetenskap till 
juridiken. I stället ser en rättssociolog rätten som ett bland många 
fenomen i samhället. Avsikten är då att i sin forskning inte bara ana
lysera rättssystemet isolerat utan även belysa den roll som rättssystemet 
har i förhållande till samhället i övrigt. Mot bakgrund av detta är rätts
sociologins syften framför allt av samhällanalytisk karaktär och inte av 
normativ karaktär. (Jämför Aubert 1972, s 11 ff). 

Detta arbete skall naturligtvis betraktas utifrån en rättssociologisk 
forskningstradition. Denna inrymmer i sig olika inriktningar. När man 
i denna tradition haft för avsikt att belysa sambandet mellan rätten 
och samhällsstrukturen i övrigt har man nämligen tagit sina utgångs
punkter i olika problemställningar. En ofta återkommande problemställ
ning har varit rättens effektivitet. Ofta har man då utgått ifrån ett 
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antagande om ett rättsligt ideal och relaterat detta ideal till det sätt 
på vilket lagarna i praktiken tillämpas och verkar. Begrepp som 'social 
kontroll1 m ed hjälp av sanktioner, 'social engineering' etc har då varit 
av central betydelse. En sådan forskning har därmed varit relativt nära 
anknuten till den rättsvetenskapliga normativa traditionen. 

Utgångspunkten för detta arbete är av delvis annorlunda karaktär. Genom 
att utgå ifrån rättssystemet, som ett bland flera alternativ för regle
rande av konflikter, kan man understryka att förhållandet mellan rätten 
och samhällsstrukturen inte skall betraktas som ett ensidigt beroende
förhållande i ena eller andra riktningen utan som ett ömsesidigt för
hållande. Vidare uppmärksammas att rättssystemet även handhar verksam
heter som inte har en direkt utan snarrare indirekt begränsande och styran
de karaktär. Man kan nämligen betrakta domstolarna som arenor där parter 
möts i syfte att reglera och/eller förebygga konflikter. När man bedömer 
rättens konfliktregi erande verksamhet måste denna verksamhet dock bedömas 
i relation till alternativa former av konfliktreglering. 

Mer specifikt kommer detta arbete att på olika sätt behandla följande 
frågeställningar: 
- Vilka kategorier av individer och organisationer utnyttjar rätten i 

konfliktsituationer och i vilka typer av konflikter gör de detta? 
Hur ser partsförhållandena ut i konflikter som regleras i domstol? 
Som en bakgrund till detta diskuteras domstolarnas sätt att reglera 
konflikter i relation till alternativa former av konfliktreglering. 
I anknytning till detta diskuteras även hur olika sätt att agera i 
konfliktsituationer kan tänkas inverka på individens, klassens och 
organisationens möjligheter att värna sina egna intressen. 

- Vilka rättsliga strukturella och demografiska faktorer påverkar den 
rättsliga konfliktregleringens utveckling över tiden? Vilken betydelse 
har sociala, ekonomiska och demografiska faktorer i samhället, som 
t ex sysselsättningsstruktur, konjunkturutveckling och befolknings
utveckling, för omfattningen och i vilka sammanhang som domstolarna 
utnyttjas som konfliktreglerare? 

Sammanfattningsvis kommer således arbetet att utgå ifrån faktorer som 
dels befinner sig inom ramen för själva rättssystemet, t ex domstolarnas 
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sätt att agera i konfliktsituationer, och dels strukturella och demo
grafiska faktorer härledda ur samhällsstrukturen som helhet. En dis
kussion kan mot bakgrund av detta föras om hur och i vilken utsträck
ning de olika faktorerna var för sig och tillsammans verkar på rätts
systemets utveckling och framför allt på dess konfliktreglerande verk

samhet. 

Arbetet kommer i huvudsak att behandla det rättsområde som hör under 
tingsrätternas verksamhet, med andra ord civilrätten, straffrätten och 
de delar av processrätten som rör civilrätt och straffrätt. (Process
rätten innehåller regler om hur rättslig konfliktreglering skall gå till). 

En stor del av rättslig konfliktreglering i samhället sker idag inom de 
administrativa myndigheterna vars kontrollerande och konfliktreglerande 
verksamhet har betydande inslag hämtade från domstolarna. Eckhoff och 
Dahl Jacobsen (1973, s 65 ff) påpekar exempelvis att den beslutande makten 
under 1800-talet i betydande utsträckning låg hos den lagstiftande makten 
medan förvaltningen eller de administrativa myndigheterna idag tagit över 
mycket av dess funktioner. Lavin (1972) har emellertid i en rättsveten
skaplig avhandling konstaterat att det kan vara svårt att skilja förval
tande verksamhet från s k rättsskipande verksamhet inom de administrativa 
myndigheterna. Den ökade betydelse som de administrativa myndigheterna 
fått inte minst genom förvaltningsdomstolarnas utveckling under 1970-
talet (se exempelvis Sterzel 1973, s 24) och de uppenbara avgränsnings-
problem som råder mellan förvaltning och rättsskipning är skäl nog för 
att detta fält skulle motivera en särskild behandling på annan plats. 

Inom själva rättssystemet handhas den konfliktreglerande verksamheten 
formellt i olika instanser. De bildar en hierarki från de allmänna under
rätterna och upp till högsta domstolen. Detta arbete har uteslutande 
koncenterat sig på att belysa de allmänna underrätternas (tingsrätternas) 
verksamhet. Skäl kan anföras för denna begränsning. Underrätten utgör den 
instans som rent faktiskt står närmast samhället i övrigt. Det är med 
andra ord i denna instans som de strukturella och demografiska faktorerna 
direkt konfronteras med rätten. Det är samtidigt med utgångspunkt från 
verksamheten i denna instans som en diskussion av dessa faktorers bety
delse för rättens konfl iktreglerande verksamhet blir meningsfull. 
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DEL I FORSKNINGSÖVERSIKT OCH TEORETISK PLAN 

1 FORSKNINGSÖVERSIKT 

1.1 Den rättsvetenskapliga och rättssociologiska traditionen 
- några huvuddrag 

Spekulationer kring förhållandet mellan rättssystemet och samhället ut
gjorde för äldre tiders rättsfilosofer funderingar om rättens innersta 
väsen eller postuleringar om ideala rättsliga tillstånd. Dessa spekula
tioner skedde utan försök till empirisk veri fi ering. Vare sig man i dessa 
spekulationer såg rätten som en över allt världslig och i naturen förank
rad enhet (den s k naturrätten),som en sluten enhet av rättsliga begrepp 
(Austen 1790-1869), som en anordning som var ägnad att skapa rättskänsla 
i linje med samhälleliga mål (Ihering 1818-1892), där lagarna antogs ut
trycka en för alla människor gemensam vilja eller tjäna ett gemensamt 
mål (Bentham 1748-1832) kom rätten att betraktas som något fritt svävan
de utan förankring i samhället. Man kan dock även ur äldre rättsfiloso-
fiskt tänkande finna ansatser som kan översättas till ett empiriskt 
språk. Von Savigny (1779-1861) antydde exempelvis tidigt i sin teori 
om 'folkanden' ("Volkgeist") ett samband mellan rätten och samhällsför
ändringar. Av mer sentida rättsfilosofer kan man peka på dels den öster
rikiske juristen Ehrlich (1862-1922) och dennes tes om att rättsutveck
lingen inte i första hand borde härledas ur lagstiftning eller i juri
diska beslut utan ur samhället, dels den amerikanske rättsvetare Pound 
(1870-1964) och dennes tes om diskrepansen mellan lagens mening och 
dess effekter ("law in books was law in action") och dels den s k 
rättsrealistiska traditionen som bl a genom arbeten av de amerikanska 
juristerna Holmes (1841-1935) och Frand (1889-1957) underströk rättens 
kontrollfunktioner och lagarna som uttryck för underliggande politiska 
värderingar. (För en utmärkt genomgång av rättsteorier, se Schur 1968, 
s 23 ff). 

I detta sammanhang kan vi i korthet beröra den s k Uppsalafilosofien 
vars främst företrädare var Hägerström (1868-1939), Lundstedt (1882-
1955) och på senare år Olivercrona (1897- ). Man utgick ifrån en 
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antimetafysisk uppfattning enligt vilken normativa utsagor av typen 
"detta är rättvisa" etc saknade verklighetsunderlag. Detta brukar 
benämnas 'värdenihilism'. Man diskuterade vidare statens förhållande 
till rätten och pekade på tvånget som en förutsättning för rättens 
verksamhet. På detta sätt kan denna rättsfilosofiska riktning dels 
anknytas till Ehrlich och dels i viss mån även till den rättsrealis
tiska traditionen. För de empiriskt förankrade sociologerna kring 
sekelskiftet framstod säkerligen mycket av 1800-talets rättsfiloso
fiska tänkande som lösa spekulationer. De missförhållanden och klass
motsättningar som följde i industrialismens spår stod i bjärt 
kontrast till de flesta av de idealiserande tankekonstruktioner som 
såg dagens ljus under 1800-talet. 

Inledningsvis nämndes att såväl Emile Durkheim som Max Weber ägnade 
en hel del av sitt vetenskapliga arbete åt rättssociologiska spörsmål. 
I Webers fall var intresset för rättssystemet i högsta grad naturligt 
då han var juridiskt utbildad och tidvis praktiserade som jurist. Hans 
diskussion om den 'legala rationaliteten' är klassisk. Distinktionen 
mellan substantiell (faktisk) rationalitet och formell rationalitet 
är central i Webers rättssociologi. Hans rättssociologiska bidrag är 
dock av sådan vidd och komplexitet att varje översikt av nödvändighet 
skulle bli missvisande. Eftersom några av Webers teoretiska bidrag be
rörs senare i detta arbete behandlas de inte vidare i detta sammanhang. 
I stället kommer Dürkheims rättssociologi kort att beröras. Som en jäm
förelse diskuteras även några av de rättssociologiska bidrag som fram
lagts av den österrikiske rätts- och samhällsvetaren Karl Renner. Syf
tet med denna jämförelse är att se hur Durkheim och Renner utifrån helt 
olika teoretiska utgångspunkter diskuterat förhållandet mellan rätten 
och samhällsstrukturen i övrigt. Syftet är vidare att utifrån denna jäm
förelse komma fram till några allmänt formulerade antangande om detta 
förhållande. 

Delvis i linje med den av Comte framförda positivistiska vetenskapsupp
fattningen avsåg Durkheim att presentera en samhällssyn där begrepp 
som klasskamp, konflikt och sociala förändringar fick sekundära för 
att inte säga undanskymda roller. Tydligt kommer dessa tankegångar 
fram i Dürkheims teori om arbetsfördelningens centrala betydelse i det 
moderna samhället. I denna teori, som först presenterades 1893, såg 
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Durkheim rätten som ett uttryck för de olika former av samhällelig so
lidaritet som arbetsfördelningen gav upphov till. 

Då arbetsfördelningen i ett samhälle är outvecklat, vilket är fallet 
i de primitiva samhällsbildningarna, åstadkommes och vidmakthålles en
ligt Durkheim den sociala solidariteten av de straffrättsliga repressiva 
normerna eller lagarna. Durkheim benämner denna form av solidaritet eller 
sammanhållning för 'mekanisk solidaritet1. Då å andra sidan arbetsfördel
ning är utvecklad, som i det moderna samhället, kommer sammanhållningen 
att vila på själva arbetsfördelningen. Durkheim benämner denna kvalita
tivt "högre" form av sammanhållning 'organisk solidaritet'. De repressiva 
lagarna, eller annorlunda uttryckt det starka trycket mot likformighet, 
har därmed avtagit i betydelse. Parallellt med straffrättssystemets av
tagande betydelse kan enligt Durkheim bl a de civil rättsliga eller resti
tuiva normernas tillväxt och ökande betydelse observeras. Detta förhål
lande, som innebär en förändring i lagarnas sammansättning och rättens 
inriktning, motsvaras emellertid inte av rättens ökade betydelse för so
lidariteten eller sammanhållningen i samhället. I det moderna samhället 
är det nämligen inte de rättsliga normerna som binder samman dess med
lemmar utan själva arbetsfördelningen. Den alltmer dominerande restitu
iva eller icke straffrättsliga lagstiftningen får därför framför allt 
sättas i samband med den avancerade arbetsfördelningens behov av fler och 
mer specialiserade rättsliga bestämmelser. (Jämför Durkheim i utdrag i 
Aubert 1972 b, s 15 ff). 

Sammanfattningsvis pekade alltså Durkheim på sambandet mellan rätten och 
graden av arbetsfördelning samtidigt som han betraktade rätten som en 
garant för de gemensamma värderingar som individerna i samhället hade 
och som han benämnde det 'kollektiva medvetandet1. I linje med detta be
traktade Durkheim rätten även som en garant för upprätthållandet av soli
dariteten eller sammanhållningen i samhället. (Kritik av denna teori har 
bl a framförts av Schwartz och Miller, 1964 s 159 ff). 

Även Renner, som var förespråkare för en helt annorlunda vetenskaplig 
tradition, tog delvis sin utgångspunkt i rättens traditionsbundna karak
tär. Renner baserade sig på Marx' uppfattning om rätten som en del av 
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en juridisk och politisk överbyggnad "som reser sig" på samhällets 
ekonomiska struktur, ofta benämnd den samhälleliga basen (jämför Marx 
1859,i översättning 1970, s 9). De kapitalistiska produktionsförhål
landena kan enligt Marx innebära två typer av relationer mellan huvud
klasserna i samhället, alltså mellan arbetarna och kapitalägarna: 

1) Åtskiljandet av ägandet av produktionsmedlen från arbetaren och 
producenten och en samtidig koncentration av produktionsmedlen i 
händerna på en icke arbetande klass, nämligen kapitalägarna. 

2) Återföreningen av arbetaren till produktionsmedlen via ett speci
fikt arbetsförhållande, nämligen lönearbete där arbetaren säljer 
sin arbetskraft likt en vara på en marknad till kapitalägaren. 

I sitt arbete "The Institutions of Private Law and their Social Func
tions" sökte Renner (1929, i engelsk översättning 1976) att i anslut
ning till och med utgångspunkt från Marx' klassteori besvara fråge
ställningen varför äganderätten i det kapitalistiska samhället kunde 
få ändrad funktion trots att det bokstavliga innehållet i lagarna i 
stort sett var oförändrade. Renner förklarade detta förhållande med 
att en "de facto-rätt" lagts till de ursprungliga lagarna utan att 
vara bestämd av någon specifik lagbestämmelse. Det var nämlingen en
ligt Renner: "... kapitalets inneboende drift att ständigt alstra 
ytterligare kapital (som) tillhandahåller motiven för detta (den be
härskande och kontrollerande maktens - författarens tillägg) imperium." 
(Ibid, s 107). Rent konkret kunde detta enligt Renner försiggå genom 
att: "... det borgerliga samhällets förmögenhetsrätt har överlåtit 
åt det ägda att bestämma över sig själv. Endast på detta sätt har det 
kunnat organiseras och förökas i enlighet med de specifika lagar som 
styr den kapitalistiska cirkulationssfären." (Ibid, s 114). Beträffande 
äganderättens karaktär konstaterade Renner vidare att den "... redan 
tidigt blir en makt över människor i deras egenskap av potentiell ar
betskraft och att den för närvarande styr förhållandet mellan makt
innehav och arbete. (Man) kan också konstatera att denna reglering för
blir dold för hela det borgerligt styrda juridiska systemet, som inte 
fäster avseende vid annat än dess formella allmänna och yttre aspekter 
och i synnerhet den omständigheten att regleringen grundar sig på an
ställningsavtal." (Ibid) 



Att peka på"sk1l jelinjer i Dürkheims och Renners uppfattningar om för

hållandet mellan rätten och samhället är inte alltför svårt. Intresset 
är emellertid även att i detta sammanhang peka på beröringspunkter. 

Man kan för det första konstatera att både Durkheim och Renner under
strök de strukturella faktorernas betydelse för en förståelse av rät
tens sätt att fungera, även om deras utgångspunkter i teoretiskt av
seende skiljde sig markant. 

För det andra underströk både Durkheim och Renner rättens konservativa 
och traditionsbundna karaktär. Durkheim gjorde detta genom att hävda det 
'sociala medvetandets' betydelse för rättens sätt att fungera. Renner 
hävdade att utan att äganderättslagarna formellt ändrades kom i prakti
ken en "de facto-rätt" att läggas till "det personliga, oinskränkta 
herraväldet över ett materiellt ting". Medan Durkheim, åtminstone idealt 
såg en faktisk överensstämmelse mellan de rättigheter och skyldigheter 
som han menade att rätten skulle vara en garant för och 'det sociala med
vetandet' såg Renner sambandet mellan lagarnas formella innehåll och dess 
reella funktion som ytterst villkorligt. Renners uppfattning om detta 
samband var, om man undantar terminologiska skillnader i nära överens
stämmelse med den amerikanske juristen och rättsvetaren Arnolds som 
har menat att: 

"... praktiskt sett är rätten det viktigaste instrumentet 
när det gäller att åstadkomma social stabilitet. Den erkänner 
inte bara allt som de underpriviligierade strävar efter. Den 
ger dem också ett forum där dessa strävanden kan få officiellt 
erkännande utan att någon särskild aktiv åtgärd vidtas som 
skulle skaka dess existerande maktpyramider. Den tillåter 
mäktiga institutioner att försvara sig med en argumentations
teknik som går ut på att om man berövade dem deras privilegier 
skulle man beröva de fattiga deras frihet." (Arnold 
1962, i Aubert 1972 b, s 40). 

I anslutning till den jämförelse som gjorts ovan kan några generella an
taganden om sambandet mellan rätten och samhällsstrukturen göras. Följande 
punkter kan då redovisas: 
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- Det råder ett nära samband mellan sociala och ekonomiska förhål
landen i samhället och rätten. 

- Rättsregler kan därför i stor utsträckning betraktas som empiriska 
indikatorer på underliggande strukturella processer i samhället. 

- Lagar är dock ej direkta mekaniska återspeglingar av den socio-
ekonomiska strukturen. 

- Rättssystemets relativt autonoma och traditionsbundna karaktär av
speglas i dess tendens att vara ett bland flera medel att upprätt
hålla social stabilitet och därmed att vara ett medel att vidmakt
hålla strukturellt betingade maktskillnader och en bestämd klass
struktur. 

1.2 Aktuell forskning 

1.2.1 Inledning 

Vad vet man idag om rättssystemet och dess utveckling i ett högin-
dustriali serat kapitalistiskt samhälle? Man kan inledningsvis konsta
tera att den mängd analyser som inte minst på senare år gjorts om rätts
systemets betydelse i olika länder delvis pekat på företeelser och prob
lem som varit nationellt och kulturellt förankrade i respektive land. 
Den allt mindre roll som exempelvis de engelska domstolarna och den 
engelska rätten har kommit att spela under 1900-talet kan till en del 
härledas ur specifika drag i det engelska rättsväsendet. Dels har den 
engelska rätten traditionellt stor tillit till prejudicerande domar vid 
bedömning av rättsliga problem. Dels kan man peka på den specifika 
engelska företeelsen att en klient är beroende av två ol i ka advokater i 
vissa typer av mål inom en och samma process. Dessa faktorer har med
fört en betydande tungroddhet som i sin tur fördyrat det rättsliga 
processandet för klienten. Detta kan i sin tur ha bidragit till att det 
engelska domstolsväsendet har fått allt mindre betydelse som konflikt-
lösare, inte minst när det gäller de under 1900-talet alltmer förekom
mande konflikterna av ekonomisk och facklig karaktär (Abel-Smit & Stevens 
1967, s 459). På liknande sätt har domstolarnas och rättens ställning i 
dagens japanska samhälle delvis härletts ur specifikt japanska företeelser. 
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Kawashima pekar exempelvis i detta sammanhang på de specifikt japanska 
kulturtraditionernas roll i samband med reglerandet av konflikter. 
Dessa kulturtraditioner har enligt Kawashima bidragit till att det 
japanska rättsväsendet har en förhållandevis liten betydelse i dagens 
Japan (Kawashima 1964, i utdrag i Aubert 1972 b, s 171). 

Oavsett de nationellt eller kulturellt betingade särdragens betydelse 
är det dock viktigt att utifrån olika undersökningar av specifika rätts
system försöka dra slutsatser av mer allmängiltig karaktär. När det gäl
ler empirisk rättssociologisk forskning kring rätten som konfliktreglerare 
har man sedan ett tiotal år tillbaka varit engagerad kring spörsmålet om 
motiven bakom individers anlitande av domstolar för att lösa konflikter. 
Inledningsvis var forskningen snävt inriktad på enbart domstolarnas verk
samhet. (Jämför Sarat 1976, s 342). Efterhand har den empiriska forskningen 
alltmer uppmärksammat att rättssystemet ingalunda alltid utgör den natur
liga "slutstationen" i konfliktförloppdet. Alternativa konfliktreglerings-
former vid sidan av de rättsliga har därför fått en alltmer framskjuten 
plats i den empiriska forskningen. Samtidigt har man ställts inför svåra 
metodproblem av avgränsknings- och mätkaraktär, vilket sannolikt hämmat 
forskningen. (Jämför Ibid). 

1.2.2 Allmänna tendenser i rättsutvecklingen 

Många bedömare hyser i dag en viss oro för domstolarnas o ch rättens 
roll i dagens samhälle. Bakom denna oro ligger säkerligen ett relativt 
allmänt antagande om att domstolarna och rätten i dagens samhälle inte 
spelar den framskjutna och betydelsefulla roll som de tidigare antas ha 
spelat. Begrepp som privatisering av rättvisan (jämför Aubert 1972, s 
258) och/eller rutinisering i domstolarnas verksamhet (jämför Friedman 
& Percival 1976, s 296) har i vissa sammanhang fått beteckna denna ut-
veckling. 

Eftersom diskussioner av ovanstående slag framför allt avsett tviste
mål, är det angeläget att något precisera och modifiera den fortsatta 
diskussionen. Vi kommer i fortsättningen att skilja mellan tvistemål, 
som ingår i civilrätten, och 'rättslig aktivitet'. Med 'rättslig akti
vitet' avser vi här förutom domstolarnas behandling av tvistemål även 
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deras behandling av brottmål och den mängd administrativa rutinären
den, som inte kräver rättsliga processer, s k rättsärenden. 

Det råder en viss enighet om att den rättsliga aktiviteten överhuvud
taget ökat kraftigt under hela industrialismens framväxt och utveckling 
i Västeuropa (Grossman & Sarat 1975, s 323 ff och anförd litt). Under
sökningar från exempelvis England, Spanien och Norge har entydigt pekat 
på denna trend. Grossman och Sarat (Ibid s 342 f) har emellertid vid en 
undersökning av rättslig aktivitet i olika amerikanska delstater kommit 
fram till delvis motsatta resultat. De har nämligen konstaterat att me
dan endast de mest industrialiserade delstaterna ökat sin rättsliga 
aktivitet så har aktiviteten minskat i de flesta övriga delstater. 
(Ibid). 

När man studerar olika undersökningar om tvistemålens utveckling finner 
man att denna utveckling i allmänhet beskrivit ett annat förlopp än för 
den rättsliga aktiviteten som helhet. I England ökade exempelvis tvis
temålen kraftigt under industrialismens inledningsskede för att under 
de senaste decennierna minskat märkbart. (Se Friedman 1973, s 17 ff). 
Utifrån undersökningar med mer begränsade tidsramar har Toharia (1973, 
s 17 ff) beträffande Spanien kunnat konstatera att tvistemålens antal 
under en följd av år legat på en jämn låg nivå. Liknande utveckling 
tycks enligt Aubert ha inträffat i Norge. Blankenburg (1975, s 310 ff) 
har utifrån en undersökning från Västtyskland kunnat peka på ett vi
kande antal tvistemål under perioden 1955-65 samt en liten ökning efter 
1965. Blankenburg konstaterar dock samtidigt att trenderna för olika 
typer av tvistemål har varit högst olikartade. Amerikanska data ger emel
lertid en annorlunda bild av tvistemålens utveckling. I de flesta del
staterna tycks tvistemålen snarare öka än minska i omfattning. (Grossman 
S Sarat a o, s 342). 

Med undantag för USA tycks sammantaget trenderna vara relativt entydiga 
utifrån ovannämnda undersökningar. Medan den rättsliga aktiviteten över
huvudtaget tycks öka i omfattning uppvisar tvistemålen en vikande eller 
stagnerande utveckling. 
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1.2.3 Faktorer bakom rättssystemets utveckling 

Fortsättningsvis kommer framställningen inte att behandla de olika 
forskningsinsatserna var för sig utan i stället försöka systematisera 
dem. Därför blir utgångspunkten för denna genomgång de faktorer som 
använts som förklaringar till rättens konfliktregi erande verksamhet och 
dess omfattning. Exempel på hur olika faktorer tillämpats vid sådana 
analyser kommer att ges löpande. 

Analyser av rättens utveckling kan ta sin utgångspunkt från externa och/ 
eller interna rättsliga faktorer. Med externa faktorer avses förhållan
den och företeelser utanför rättssystemets egentliga ramar exempelvis 
social, ekonomisk eller befolkningsmässig utveckling. Internt rätts
liga faktorer avser förhållanden som härrör ut själva rättssystemet, 
exempelvis lagstiftning eller ändrade processuella regler. 

Vad gäller de externa faktorerna har mångas intresse för rättssystemets 
utveckling främst uppmärksammat de konsekvenser som industriell utveck
ling medfört. Positiva samband, exempelvis mellan urbanisering- och in
dustrialiseringsgrad, befolkningsutveckling och grad av rättslig aktivi
tet har klart kunnat påvisas i undersökningar från olika länder (jämför 
exempelvis Grossman & Sarat, 1975, s 323 ff mfl). Andra har bl a pekat 
på konsekvenserna av övergången från en liberal konkurrensekonomi till 
ett samhälle med en oligopolisti sk eller monopol isti sk ekonomi. Man har 
samtidigt pekat på ett ökat statligt inflytande på samhällsekonomin och 
den socialpolitiska sektorn och de konsekvenser detta kan ha fått för 
rättens vidkommande. Det har t ex hävdats att de intressen som finns re
presenterade i dagens industrisamhällen i allt större utsträckning fått 
offentlig karaktär (Habermans 1972). Detta förhållande, som Habermans 
benämner 'offentliggörandeprocessen1, kommer givetvis, om iakttagelsen 
är riktig, att inverka både på statens förhållningssätt gentemot rätts
liga konflikter och på rättssystemets roll som konfliktregi erande instans. 
Blankenburg menar i anslutning till detta att dagens domstolsverksamhet 
i stor utsträckning skall betraktas som en del av "en väv av byråkratiska 
regleringar". Han menar vidare att rättsliga institutioner i stor ut
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sträckning är sysselsatta med konflikter där åtminstone en part är hårt 
knuten till någon byråkratisk organisation. Privata parter för därför 
enligt Blankenburt sällan sina tvister inför domstol och när de gör 
detta är det ofta med stöd av någon organisation. (Blankenburg 1975, 
s 318). 

Tidigare visades utifrån engelska data att frekvensen rättstvister i 
England ökade kraftigt i början av industrialismen för att under de 

senaste decennierna sjunka markant (Friedman 1973, s 13 ff). Kaupen 
har utifrån västtyska data jämfört omfattningen av ekonomiska tviste
mål mellan områden med många mindre företag och områden som domineras 
av ett fåtal större industrier. Utifrån denna jämförelse har han kon
staterat att frekvensen ekonomiska tvistemål är relativt högre i om
råden med många mindre företag. Kaupen (1974) har utifrån dessa i och 
för sig logiska resultat framkastat hypotesen att ekonomiska tvistemål 
är typiska för det klassiska kapitalistiska samhället där småföretag 
och relativt oinskränkta konkurrensförhållanden fortfarande utgör den 
dominerande bilden. Samtidigt minskar frekvensen enligt Kaupen i moderna 
ekonomier med storföretag och oligopolistiska tendenser. Detta skulle 
även kunna vara en rimlig förklaring till ovannämnda engelska utveck
lingstendenser. Blankenburg har emellertid utifrån en mer förfinad 
analys, där han bl a tagit hänsyn till hur tvistemålen är ekonomiskt 
relaterade, delvis förkastat Kaupens hypotes. I korthet tycks Blanken
burgs resultat peka på att olika typer av tvistemål, även om de är nära 
besläktade med varandra i ekonomiskt avseende, tycks beskriva högst 
varierande utvecklingar (Blankenburg ao, s 310 ff). 

Inte enbart faktorer utanför rättssystemets ramar har diskuterats i 
detta sammanhang. Ofta pekar man nämligenctckså på brister i de all
männa domstolarnas sätt att behandla konflikter. Faktorer som exempel
vis formalism, långsamhet och höga kostnader med vidhängande ekonomiska 
risker för parterna har enligt många inneburit att domstolarna fått 
allt svårare att mäta de krav på snabbhet, flexibilitet etc, som inte 
minst olika intressegrupper i dagens samhälle ställer (se exempelvis 
Grossman & Sarat ao, s 321, Koch & Södergren 1976, s 443, Aubert 1972, 
s 259 ff m fl). Att dessutom de rättsliga reglerna har blivit fler och 
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dessutom alltmer komplexa och svårtillämpbara är välkända fakta (jämför 
Friedman & Percival 1976, s 299 ff). Tillsammans med tidigare nämnda 
interna problem har denna utveckling på lagstiftningens område säker
ligen även haft inverkan på juristkårens sammansättning och funktioner. 

Om man bortser ifrån att krav alltmer ställs på att jurister i gemen 
skall ha en översikt över det myller av lagar som efterhand vuxit fram, 
ställs i dagens samhälle alltfler krav på att jurister skall sätta sina 
juridiska kunskaper i relation till olika ekonomiska, sociala och poli
tiska problem i samhället. Detta har, menar många, fört med sig att 
juristen fått en aktivare roll som förhandlare och medlare. (Jämför 
Blankenburg a o, s 318, Aubert 1972, s 173 ff). Från att tidigare fram
för allt sysslat med direkt rättslig konfliktreglering har således 
juristen alltmer kommit in i bilden som förebyggare av konflikter eller 
i vart fall som förebyggare av att konflikter förs inför de allmänna 
domstolarna. (Jämför Aubert a o, s 257, Stone 1966, s 56-58). Utifrån 
detta skulle man kunna göra två antaganden. Dels kan man anta att kon
flikter som tidigare förts till domstol i allt större utsträckning kommit 
att regleras på förhand vilket minskat belastningen på de allmänna dom
stolarna. Dels kan detta ge en förklaring till att ett betydande antal 
jurister under senare år kommit in i den s k privata sektorn eller i 
olika delar av förvaltningen i olika länder. Det har visat sig lönsamt 
för t ex företag att knyta till sig juridisk expertis. 

En näraliggande och kompletterande förklaring till tvistemålens stagna
tion kan vara det faktum att alternativa former av konfliktreglering i 
allt större utsträckning anlitas. Man har sedan länge uppmärksammat 
framväxten av s k enskilda rättssystem ("private legal systems") i USA 
inom och mellan exempelvis privata företag och inom och mellan organisa
tioner. Dessa s k enskilda rättssystem tillhandahåller alternativa och 
relativt självständiga former av konfliktreglering vid sidan av de all
männa domstolarna. (Se exempelvis Chapman 1968, s 56 ff, Evan 1962, s 165 
ff, Pteprtefl 1967, s 2 ff, Selznick 1969, s 244 ff, Stone 1966, s 57). Man 
har även i flertalet länder kunnat skönja ett uppsving i antalet skilje
domar. (Jämför Aubert 1972, s 185 ff). Frekvensen av andra former av 
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konfliktreglering, t ex förhandling, medling, etc har av skäl som tidigare 
nämnts varit svårare att få grepp om. Fel stinger har ex vis beträffande 
USA antagit att andelen parter som drar sig ur konfliktsituationer utan att 
åtgärda dem troligen har ökat på bekostnad av domstolsreglering och medling. 
Felstinger har som orsak angett ökad rolldifferntiering och minskade in
formella bindningar mellan individer i dagens samhällesom orsaker till 
denna utveckling (Felstinger 1974, s 69 ff). 

En tendens som speciellt i organisatoriskt och processuellt avseende 
uppmärksammats är i många länder framväxten av s k specialdomstolar. Dessa 
specialdomstolar har i flertalet länder kommit att handlägga mål som i 
olika utsträckning avvikit från de allmänna domstolarnas traditionella sätt 
att behandla och reglera konflikter. Vid utformningen av den praxis som 
dessa specialdomstolar följer har i många fall privata intressen, ex vis 
fackliga organisationer och det privata näringslivet, haft stor betydelse. 
(Jämför ex vis Abel-Smith & Stevens 1967, s 462, Schur 1968, s 188 ff och 
Selznick 1968. s 225 ff). 

1.2.4 Skikt, klass och rättsutnyttjande 

Människan är rationell i den meningen att hon utifrån sina socialt, eko
nomiskt och kulturellt bestämda förutsättningar strävar efter att uppnå 
vissa mål. Utan att närmare fördjupa sig i teorier om mänskligt handlande 
kan vi konstatera att människans förutsättningar att i form av medel och 
begränsningar uppnå bestämda mål är ojämnt fördelade. Denna fördelning 
bildar speciella sociala och ekonomiska mönster, som inte minst bland 
sociologer givit upphov till en mängd forskning och till ett otal teorier. 
Ofta har man i dessa teorier nöjt sig med att beskriva dessa fördelningar 
i skikt utan att närmare förankra beskrivningarna i en samhällsanalys och 
i historiskt bestämda former av samhällelig organisation. Objektiva mått 
som t ex inkomst och utbildning eller subjektiva faktorer som t ex anseende 
har då antingen var för sig eller i olika kombinationer bildat underlag 
för beskrivningar av denna skiktning. Den marxska klassteorin har en a nnan 
ambition. Genom att förankra klasserna i historiskt bestämda produktions
förhållanden kan denna klassteori ses som en viktig beståndsdel i en total 
samhällsanalys. Eftersom den marxska klassteorin finns refererad och 

diskuterad på ett otal ställen i den sociologiska litteraturen skall endast 
några centrala begrepp tas upp. Klasstillhörigheten enligt denna teori 
bestäms av individens förhållande till produktionsmedlen, som ex vis 
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maskiner och människans kunskaper i produktionen, samt av individens 
ställning i produktionen. De som äger produktionsmedlen, kapitalist
klassen, och de som ej äger produktionsmedlen utan endast sin arbets
kraft, arbetarklassen, bildar under kapitalismen de två huvudklasser 
som objektivt sett står i oförsonlig konflikt med varandra. Klasstrukturens 
utseende i varje specifikt samhälle modifieras bl a av den utvecklings
fas som kapitalismen befinner sig i och av den medvetenhet om den egna 
klassens objektiva intressen som uppnåtts i klasskampen. På detta sätt 
har denna teori till skillnad från skiktningsteorierna även en kollektiv 
dimension. 

Att den ojämna fördelningen av förutsättningar bland människor att upp
nå bestämda mål även har en rättslig dimension står utom allt tvivel. 
En stor del av den rättssociologiska forskningen inom detta fält har 
därför berört frågan om hur rättsliga problem och behov är fördelade. 
Man har då i allmänhet relaterat fördelningen av de rättsliga proble
men och behoven till relativt enkla mått på skiktningen i samhället. 
Trots detta kännetecknas denna forskning av svårlösta analytiska, metod
mässiga och resursmässiga problem. Därom vittnar inte minst de skilda 
slutsatser som olika forskare kommit fram till på detta område. 

Sykes (1969, s 262 ff) har utifrån amerikanska data ansett att det råder 
ett positivt s amband mellan socio-ekonomisk status och antalet rättsliga 
problem. Sykes antar utifrån denna slutsats att antalet rättsliga problem 
reflekterar individens deltagande i olika aktiviteter i samhället både 
med social och ekonomisk innebörd. Medan Mayhew & Rei ss (1969, s 317) 
är av samma uppfattning, dock endast i den snäva bemärkelsen att de fat
tiga har färre problem som jurister och därmed rättssystemet kan åtgärda, 
har Carlin m fl (1966, s 10 ff) utifrån amerikanska och de Capua (1975, 
s 92 ff) utifrån norska data kommit till slutsatsen att fler rättsligt 
relevanta problem förekommer bland de fattiga. De senarenämnda anser 
dessutom att samtidigt som fattigdom leder till ökat rättsbehov minskar 
möjligheterna att åtgärda dessa behov. Man nämner bl a behov som har med 
bostadsituationen (Ibid) och med varukonsumtion (Caplowitz 1967, s 171 ff) 
att göra. Sociala och ekonomiska barriärer, som inbegriper knapphet på 
sociala och ekonomiska resurer och en av dessa barriärer betingad försiktig
het eller rädsla, är några av orsakerna till denna skevhet i rättsutnyttjandet. 
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En annan orsak kan härledas internt ur själva rättssystemet. Carlin, som 
delvis anknyter till den marxska klassteorin, menar nämligen att "lagen 
inte är ett neutralt instrument utan är snarare till fördel för de grupper 
och klasser i samhället som har makt att vrida rättsordningen till deras 
fördel. Lagarna syftar idag liksom tidigare till att skydda och öka egen
domsägarnas rättigheter och intressen och de som är i betydande auktoritets-
position." (Carling m fl, a o, s 12). En avgörande begränsning är enligt 
Carlin dessutom rättens oförmåga att behandla de fattigas problem som 
kollektiva fenomen. De erfarenheter som socialt och ekonomiskt resurssvaga 
har gjort bl a mot bakgrund av ovannämnda faktorer har enligt Carlin m fl 
ytterligare minskat benägenheten att anlita rättslig hjälp (Ibid, ss 27, 74). 

Mot bakgrund av de forskningsresultat som anförts ovan borde det vara 
rimligt att anta att rättsligt relevanta behov inte är mindre bland de 
resurssvaga grupperna i samhället än i övriga grupper. 

1.2.5 Konjunkturer och brottslighet 

Inom kriminologin har sambandet mellan social ochekonomisk utveckling och 
brottslighet sedan många år utgjort ett klassiskt forskningsfält. På grund 
av att brottslighetsstatistik i många länder infördes redan under 1800-talet 
har rika möjligheter under åren givits till att undersöka samband mellan 
brottslighetsutveckling och ekonomiska konjunkturer. 

De datamässiga underlagen för flertalet av dessa undersökningar har 
utgjorts av antalet polisanmälda brott. I detta arbete är vi inte primärt 
intresserade av de till polisen anmälda brottens utveckling över tid och 
sambanden mellan dessa brott och konjunkturväxlingar. Långt ifrån alla 
anmälda brott leder till rättegång. Flertalet av de som begått dessa anmälda 
brott blir aldrig upptäckta. Bortsett från detta har sedan slutet av 1940-
talet i Sverige flera förenklingar i rättspraxisen bidragit till att en 
mängd brott och förseelser, där gärningsmännen är kända av polis och 
åklagare, inte leder till rättegång. Frånsett de externa faktorer som på
verkar brottsutvecklingen som helhet kommer beträffande de som behandlas 
av domstol även internt rättsliga faktorer att påverka den antalsmässiga 
utvecklingen. Man kan dock inte komma ifrån att brottsutvecklingen i 
samhället i stor utsträckning även sätter sin prägel på domstolarnas verk
samhet. Därför kan det vara intressant att i detta sammanhang kort belysa 
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delar av den forskning som visat på sambanden mellan ekonomiska konjunkturer 
och brottslighet. 

Allmänt kan konstateras att högst skiftande forskningsresultat nåtts. 

Medan Möglestue (1965, s 7 ff) i en norsk undersökning fick negativa 
korrelationer mellan ekonomiska konjunkturer och brottslighet blev 
resultatet utifrån enav Seppänen utförd finsk undersökning ej en
tydigt åt någondera hållet (refererad i Antti la & Törnudd 1973, s 35). 
Gösta Carlsson har i undersökningar utifrån svenska sekundärdata kunnat 
konstatera att de under förra seklet märkbara sambanden mellan lågkon
junktur och hög brottslighet ( s k nödbrottslighet) försvunnit. Han 
drar utifrån detta och utifrån andra undersökningsresultat slutsatsen 
att "De ekonomiska konjunkturernas roll får anses oklar, och varken ett 
positivt eller ett negativt samband finner något starkt stöd i data". 
(Carlsson 1969, s 287-88). En trolig hypotes som lagts fram av bl a 
Antti la och Törnudd (a o) är att konjunkturerna inverkar på brott på 
olika sätt. Högkonjunkturer ökar viss brottslighet som en biprodukt 
av ökad ekonomisk aktivitet medan lågkonjunkturer ökar annan brottslig
het som en produkt av sämre levnadsvillkor. 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Rättssystemet och dess verksamhet - en översikt 

Begreppet 'rätt' kan användas i två betydelser. Dels kan det stå för stats
maktens regelsystem och dels ge uttryck för vad som kan betraktas som riktigt 
och försvarbart. Som ex vis Eckhoff (1976, s 29-30) påpekat har den senare 
betydelsen av begreppet ofta fått smitta av sig på den första. När vi i den 
fortsatta framställningen diskuterar rätten gör vi naturligtvis detta i den 
första betydelsen och förhoppningsvis utan några moraliska glidningar 
av den andra slaget. 

Vi kommer fortsättningsvis i framställningen att beteckna rätten som ett 
system. Detta kommer vi att göra i traditionellt sociologisk mening. Ett 
system består i den meningen av element eller faktorer som befinner sig 
i vissa bestämda relationer till varandra. Man kan nämligen betrakta rätten 
som ett system av flera olika skäl. Rätten kännetecknas av en bestämd 
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karaktär och stil. Inom rätten används specifika kategoriseringar, lagar 
och regler, vilka kan sägas utgöra "en egen juridisk värld" (jmf Eckhoff 
1976, s 85). Inom rätten finns speciellt utbildad personal som kan tolka 
och tillämpa de olika kategoriseringarna. Denna personal är organierad kring 
bestämda beteendeformer som kan betecknas som klart rättsliga. Procedurer 
och lagar som har stiftats äger allmängiltighet, åtminstone inom ett givet 
geografiskt område. Allt detta hör institutionellt ihop och kan sägas utgöra 
en levande rättstradition som ger de rättsliga institutionerna sin specifika 
karaktär inom samhället (om rätten som system, se ex vis Aubert 1976, s 8-10, 
62, Eckhoff 1976, s 85, Schur 1968, s 4, 10, Friedman 1969, s 31-32). 

De försök som gjorts att i några få satser bestämma gränserna för rätts
systemets och lagarnas domäner har hittills varit mer eller mindre fåfänga. 
Man har dels hävdat att detta ej kan göras därför att gränserna är flytande 
(Weber 1922, s 323-325). Dels har man ansett att sådana försök är av underordnad 
betydelse eller att de enbart leder till "en ändlös debatt om vad som är 
uteslutande rättsligt" (Schur 1968, s 110). Här skall inte heller göras 
något försök att ge en sådan definition. Man kan dock i likhet med ex vis 
Galanter (1974, s 96) peka på företeelser eller aspekter som vanligtvis 
innefattas i rättssystemet. När man således diskuterar rättssystemet brukar 
man inbegripa några eller samtliga av följande företeelser eller aspekter 
som är direkt anknutna till rättssystemets verksamhet. Rättssystemet kan 
då sägas innehålla: 

a/ en samling kunskap av normativ karaktär vars tillämpning bygger på 
auktoritet. Här avses m a o olika rättsregler. ̂  

b/ lagstiftaren och dennes verksamhet. Lagstiftaren kan sägas inbegripa 
den eller de vars intentioner kommer till uttryck i rättsreglernas innehåll 

c/ en hierarki av institutioner som inbegriper domstolar där rättsregler
na tillämpas på specifika fall 

d/ en uppsättning av juridisk personal som har specialiserade kunskaper 
om rättsreglernas form och tillämpning 

e/ individer, organisationer och/eller myndigheter vilka som parter utnyttjar 
eller blir utnyttjade inom rättssystemets ramar i syfte att reglera, 
bilägga, förhindra eller på annat sätt åtgärda konflikter. 

1) Här används begreppet rättsregler och inte begreppet lagar eftersom rättsregler 
kan användas mer generellt. En rättsregel hänsyftar juridiskt inte i första 
hand på lagens bokstavliga innehåll utan snarare på hur den tolkas och tillämpas 
Därmed inbegrips även normer och sedvänjor som visserligen inte är lagstiftade 
men som ändå förekommer i rättspraxisen, (jmf Bolding 1968, s lOff). 



Det råder delade meningar om hur dessa aspekter eller företeelser skall 
viktas inbördes. Varken lagstiftaren eller de parter som agerar i dom
stolarna behöver ex vis vara formellt knutna till någon rättslig institution. 
De har dock på olika sätt genom sitt agerande direkt betydelse för rättens 
verksamhet. 

Man brukar vanligen indela det svenska rättssystemet utifrån rättsstoffets 
karaktär. Det anses emellertid svårt att ställa upp några strikta definitioner 
i detta sammanhang beroende framför allt på att den juridiska systematiken 
är historiskt betingad (Malmström 1971, s 32). Det svenska rättssystemet 
innehåller följande huvudområden: 

a/ Privaträtten eller civilrätten berör frågor som har med det enskilda 
livet att göra. Här är det således fråga om de enskildas relationer till 
varandra. Privaträtten innehåller bl a fami!je- och successionsrätt samt 
förmögenhetsrätt. 

b/ Den offentliga rätten omfattar olika regler rörande statens egen or
ganisation och uppbyggnad samt regler som rör förhållanden i övrigt, 
där staten eller andra samhällsbildningar (kommuner, svenska kyrkan m fl) 
har omdelbara offentliga intressen att tillvarata. I den offentliga rätten 
brukar det som vanligen kallas statsrätt, förvaltningsrätt, straffrätt, 
processrätt, finansrätt, kyrkorätt och folkrätt inrymmas. (Jmf Bruzelius 
& Lindin 1970, s 20). 

All privaträtt samt straffrätt och tillämpliga delar av processrätten inrymmes 
under de allmänna domstolarnas verksamhet, övriga delar av den offentliga 
rätten (statsrätt, förvaltningsrätt, finansrätt, kyrkorätt, folkrätt samt 
tillämpliga delar av processrätten) kan sägas falla inom ramen för den 
offentliga förvaltningen. En viktig uppgift inom den offentliga förvaltningen 

består av s k besvärsprövning och de är då i huvudsak klagoinstanser till organ 
som tillhör myndighetskategorin, (se ex vis Olivercrona 1973, s 27, Lavin 
1972, s 7). 

När man diskuterar rättssystemets verksamhet brukar man ofta göra det i 
termer av dess funktioner. En relativt utbredd uppfattning är att be
trakta rättssystemet som en tvångsapparat som skapar begränsningar i in
dividens beteenden i takt med tillväxten av lagar. Denna uppfattning har 
flera orsaker. Ofta förknippar man rättssystemets funktioner med brott och 
kriminalrätt. Här spelar givetvis massmedia en betydande roll. Skilsmässor 
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har av naturliga skäl små förutsättningar att skapa feta rubriker i 
dagspressen medan brott och brottmål ständigt får ett betydande utrymme. 
Aubert (1972, s 36) pekar även på en annan orsak som kan vara minst lika 
viktig. Den bygger på individens egna erfarenheter av rättssystemet. 
Lagarna verkar inte likvärdigt på alla individer. För vissa individer kan 
lagarna både objektivt och subjektivt ge nyttiga anvisningar och under
lättnader medan lagarna för andra är klara och systematiska begränsningar 
i beteenden. Man skulle här kunna tillägga att individers olika uppfattning 
om rätten kan antas utgöra ett strukturellt mönster som är avspeglingar av 
de olikheter i resurser och tillgångar vilka för olika individer kommer 
till uttryck inte bara i sociala och ekonomiska sammanhang utan även i 
rätts1iga. 

Eckhoff (1976, s 21 ff) anger två huvudsyften med rättssystemet och dess 
verksamhet. Dels syftar rättssystemet till att via rättsregler och rätts
ideologi organisera statsapparaten och dels syftar det till att gripa in i 
"andras affärer". När det gäller det andra syftet kan rätten dels betraktas 
som uteslutande en tvångsordning där skyldigheter och förbud är förbundna 
med tvång och dels menar Eckhoff att rätten kan betraktas som en service
apparat. Rätten ger i det senare fallet anvisningar om beteendeformer som är 
rättsligt skyddade och reglerade. Rättssystemet visar dessutom på mönster 
eller tillhandahåller institutioner för reglering av konflikter. Nu kan, 
vilket Eckhoff även antyder, motiven för att utnyttja rättssystemet som 
konfliktreglerare vara förknippade med tvång. Förutom att vinningsmotiv kan 
ligga bakom en parts agerade inför domstol förutsätter dessutom vissa konflikt
typer, ex vis inom familjerätten, rättsliga regleringar för att få ändringar 
till stånd. 

Eckhoffs resonemang aktualiserar en debatt som länge förts bland kriminologer 
och rättssociologer om rättens samhälleliga karaktär och förankring. Från 
liberalt håll har man i en utilitaristisk tradition hävdat rättens roll 
som beskyddare av indviduella rättigheter, individuell frihet och mänskliga 
intressen. Till denna tradition kopplas ofta denna rättsuppfattning samman 
med en pluralistisk samhällssyn. Lagstiftning och lagtillämpning ses då som 
uttryck för krav och/eller behov från alla de intressegrupper som samhället 
antas vara uppbyggda på och genom vilka varje medborgare kan göra sin röst hörd. 
Denna tradition har ofta underskattat eller helt bortsett ifrån förhållandet 
att strukturella skillnader i makt och tillgångar även kommer till uttryck i 
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lagstiftning och lagtillämpning. Mot den liberala rättsuppfattningen står 

bl a marxister eller marxistinfluerade rättsvetare och i viss mån även 
de sk rättsreali sterna som utifrån vitt skilda utgångspunkter understrukit 
rättens roll som kontroll- och tvångsapparat. Denna tradition ser lagarna 
som uttryck för de klasskillnader och/eller den ojämlikhet mellan 
människor som råder i samhället (se vidare s 35 . För en diskussion om 
detta, se ex vis Taylor m fl 1973 och Schur 1968, ss 33-36, 43 -50). 

2.2 Konfliktreglering 

2.2.1 Inledning 

Sociala relationer bör betraktas som processer med olika utvecklingsfaser. 
Sådana sociala processer kan anta former dels av gemenskap och samverkan och 
dels av konkurrens och/eller konflikt. Konflikten utgör m a o en viktig 
aspekt av sociala processer. Man kan tom hävda att sociala processer i 
total avsaknad av varje form av konflikt är att betrakta som ytterst 
onaturliga, för att inte säga orealistiska. 

Synen på konflikten som socialt fenomen har varierat åtskilligt bland 
sociologer. Den debatt som förekommit kring yttringar och effekter av 
sociala konflikter har i huvudsak rört två frågeställningar. Dels har 
den gällt den betydelse som konflikter har både faktiskt och som förklarings
variabel till sociala förlopp på olika nivåer i samhället. Dels har man 
debatterat hur konflikters verkningar skall värderas. I stort sett kan 
man säga att de svar som givits på dessa problemställningar hängt samman 
med sociologens samhälleliga grundsyn. De sociologer som främst diskuterat 
samhället i termer av intressegemenskap, harmoni, jämvikt eller stabilitet 
har antingen tillmätt konflikten som social företeelse en sekundär be
tydelse och/eller hävdat konfliktens negativa betydelse. Comte, Durkheim, 
Parsons och Merton är fyra exempel från olika tidsepoker på sociologer 
som hävdat sådana uppfattningar. Parsons behandlar i sin omfattande 
produktion ytterst sällan konfliktaspekten. När han trots allt gör detta, 
tillämpar han ofta en negativ terminologi såsom stress och spänning som 
uttryck för konfliktens innehåll och effekter (Parsons 1949, 1951). Merton 
(1967, s 105) benämner företeelser av detta slag för dysfunktioner då d e 
en enligt honom kan verka söndrande på sociala system eller samhällen. De 
som å andra sidan poängterat intressemotsättningars betydelse för förståelse 
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av samhällsutvecklingen har i allmänhet kommit till andra slutsatser än 
ex vis Parsons. De har ofta sett konflikten som en viktig förklarings
variabel till sociala processer samtidigt som de hävdat konfliktens positiva 
sidor, åtminstone under vissa bestämda förutsättningar. Till denna kategori 
kan man ansluta sociologer med så vitt skilda teoretiska förankringar 
som Marx, Simmel (1908), Dahrendorf (1959) och Coser (1954, 1967). 

Det är ingen överdrift att i likhet med Sarat (1976, s 371) påstå, att 
negativa värderingar i allmänhet präglar människors attityder till sociala 
konflikter. Ofta glömmer man de positiva effekter som konflikter kan ha 
på olika nivåer i samhället, från att vara förlösare av fruktlösa eller 
dåliga mellanmänskliga relationer till att främja social och ekonomisk 
utveckling eller till att leda till frigörelse av förtryckta folk. 

Innan vi närmare diskuterar själva konfliktbegreppet kan vi konstatera, 
att olika sociologer behandlat förhållandet mellan konkurrens och konf
likt på olika sätt. Vissa, ex vis Park, särskiljer noga dessa företeel
ser från varandra. För Park (1952, s 507) utgjorde konkurrensen "den 
elementärt universella och fundamentala formen" av social interaktion 
eftersom den "bestämmer individens plats i (den samhälleliga - förf tillägg) 
arbetsfördelningen och i den ekologiska ordningen." Konkurrens betecknade 
Park som "interaktion utan kontakt". Först när en individ blir medveten 
om en konkurrent kan man tala om ett konfliktförhållande eftersom kon
kurrenterna då "identifierar varandra som rivaler eller som fiender". 
Konflikten kommer på detta sätt att betraktas som en "övergående och 
personlig" form av social process och befinner sig på ett i förhållande 
till konkurrens konkret plan. Andra sociologer, som exempelvis Simmel och 
Coser, har inte, trots att de båda ingående behandlat konfliktaspekten i 
sociala relationer, särkiljt dessa företeelser närmare. 

För vårt syfte är det tillräckligt att i likhet med Aubert (1972, s 150) 
konstatera att förutsättningen för att ett konfliktförhållande skall före
ligga är att åtminstone en part i en social relation skall ha handlat 
eller planerat att handla så att förluster eller uteblivna belöningar kan 
uppstå för en annan part. I denna definition inbegrips inte bara för 
parterna medvetna eller omedvetna konflikter eller konflikter som rör 
oenighet om vissa värden eller oförenliga intressen. Även konkurrens i 
betydelsen tävlan ingår. 



Konflikter kan med andra ord vara av olika karaktär, exempelvis beroende 

på vad konflikten gäller och på vilka typer av relationer som konflikten 
speglar. Konfliktens karaktär har dessutom betydelse för hur den kommer att 
regleras vilket senare kommer att diskuteras. Aubert (1972, s 151 ff) skiljer 
mellan konflikter som rör objektiva förhållanden och konflikter som är av 
subjektiv karaktär. Han benämner dessa konfliktformer intressekonflikt och 
oenighet (i fortsättningen kommer oenighet att bedömnas värdekonflikter). 
Värdekonflikter avser oeninghet mellan parter om något objekt, t ex oeninghet 
om värdet av att äga egen bil. Aubert (1972, a a) och Abel (1973, s 233 ff) 
pekar dessutom på en konflikttyp som kan betraktas som ett specialfall av 
värdekonflikt, nämligen den typ av konflikter som gäller medlen att uppnå 
specifika mål. Politiska strider är ofta av denna karaktär. 

Intressekonf1 ikten är av mer grundläggande, objektiv, karaktär. Den avser 
nämligen en social relation där parter har oförenliga krav på en resurs 
som det råder relativ knapphet på. Intressekonf1ikter kan i sin tur vara 
av två slag. Dels kan en konflikt innehålla för parterna oförenliga mål 
där "den enes bröd ger den andres död". Vårdnadsmål, där man tvistar 
om vårdnaden om barn, är ett exempel på en sådan intressekonflikt. Dels kan 
en konflikt i en konkurrenssituation innehålla en gemenskapsaspekt, näm
ligen att parterna har gemensamma mål. Konflikter inom affärsvärlden, 
där båda parter har som gemensamt mål vinstmaximering är exempel på en 

sådan konfliktform. Detta beror på att den ena partens relativa framgång 
kommer att inverka på den andre partens möjligheter på en marknad. 

Som vi tidigare påpekat utgör konflikten i sig en social process med olika 
utvecklingsfaser. I vissa sammanhang kan "grogrunden" för en konflikt rent 
objektivt föreligga vilket parterna ej är medvetna om. Marx1 resonemang 
om 'klass i sig' är ett exempel på ett sådant förhållande. När konflikten 
öppet hävdas av åtminstone en av parterna övergår konflikten från att vara 
latent till att vara manifest och kan bli föremål för agerande från parternas 

sida. 

2.2.2 Konfliktregleringens allmänna former 

Konflikter tillhör, vilket Coser (1967, s 140) mycket riktigt påpekat, 
de former av sociala processer som fortskrider såvida inte inbegripna 
parter vidtar speciella åtgärder eller ena parten bildligt talat går 



under. Detta förklarar varför parters agerande i en konfliktsituation är av 
central betydelse för förståelsen av ett konfliktförlopp. Vad bestämmer 
parternas agerande? Vid sidan av konfliktens reella innehåll är parternas 
förhållande till varandra och till konfliktobjektet samt den utvecklingsfas 
konflikten befinner sig i av central betydelse för konfliktförloppets 
karaktär. Detta räcker emellertid inte som underlag för en fullständig analys 
av ett konfliktförlopp. Fördelningen i samhället av sociala, ekonomiska 
och kunskapsmässiga resurser är ojämn mellan individer, klasser och grupper. 
Detta innebär här att maktresurser och förmågan att i en konfliktsituation 
agera utifrån sitt eget, sin klass1 eller grupps eller sin organisations 
intressen skiftar avsevärt. 

Utöver dessa faktorer kan även de reglerings- och beslutsformer som parterna 
utifrån sina sociala och ekonomiska möjligheter och begränsingar tillämpar 
i en konfliktsituation ha betydelse för utfallet av konflikten. Innan vi 
går närmare in på olika reglerings- och beslutsformer skall poängteras 
att den fortsatta diskussionen till en del påminner om de 'idealtyp' beskriv
ningar som Marx Weber ofta tillämpade vid jämförelser mellan olika sociala 
fenomen. Ideal typer var för Weber analytiska konstruktioner som syftade 
till att mer eller mindre godtyckligt renodla de fenomen som studerades 
i syfte att peka på karaktäristiska drag (Weber 1915, i Gerth-Mills 1970, s 
323, Weber 1922, s 20-22. Se vidare Coser 1971, s 223-24). 

Vid en diskussion om besluts- och regleringsformer kan vi inledningsvis 
anknyta till Eckhoff och Dahl Jacobsens jämförelse (1973, s 63 ff) mellan 
politiskt och juridiskt beslutsfattande. Utgångspunkten för deras analys 
är ett rationalitetskriterium som bygger på Webers teorier, (jmf 1922, s 24 ff). 
Det innebär "att beslutet och dess premisser utgör en struktur med ganska 
väldefinierade element och relationer" och är motsatsen till intuition. 
Man urskiljer i denna analys två rationella beslutsmodeller. I en 'mål-
medelmodell ' gör beslutsfattaren en bedömning av konsekvenserna av olika 
valmöjligheter varefter denne väljer det alternativ som bedöms som det 
bästa. Beslutsfattarens bedömningar är framåtsyftande. Kausalitetsför
klaringar (orsak - verkan) och sannoiikhetsförklaringar spelar stor roll 
här. I den andra rationella beslutsmodellen, som Eckhoff och Dahl Jacobsen 
benämner 'subsumtionsmodellen', sker beslut utifrån på förväg fastställda 
normer (denna beslutsmodell benämns i fortsättningen 'normativ modell'). 
Beslutsfattaren tar, till skillnad från den förstnämda modellen, här 
sin utgångspunkt från förhållanden som befinner sig bakåt i tiden. 



En konfliktsituation kan förenklat bestå av ett tvåparts- eller treparts
förhållande. I ett tvåpartsförhållande agerar parterna utan inblandning 
från tredje part. Tvåpartsförhållandet kan gälla både värde- och intresse
konflikter. Regleringen av en konflikt kan då ske via förhandlingår där 
parterna möts i syfte att uppnå en överenskommelse eller kompromiss. 
Förutsättningen för att en kompromiss skall uppkomma är att parternas 
maktresurser är relativt jämnt fördelade (jmf Aubert 1973, s 55). I poli
tiska strider sker vanligtvis regleringar via förhandlingår. Två speciella 
former av tvåpartsförhållanden i konfliktsituationer kan förekomma. Vid 
tvångslösningar är fördelningen av maktresurser ojämn mellan parterna. 
Detta innebär att en part kan genomdriva sin vilja utan hänsyn till 
motpartens intressen. Här kan det röra sig om rena exploateringsförhållanden. 
Felstinger (1974, s 70 ff) diskuterar ytterligare en form, nämligen 
undandragande eller reträtt. Här kan parterna helt avstå ifrån att agera. 
Parterna kan även försöka minska på intensiteten i konfliktsituation 
geoom att helt enkelt trappa ned på de krav de ställer gentemot motparten. 
Slutligen kan en av parterna aktivt agera i syfte att helt eller delvis 
förändra konfliktrelationen till att gälla ett annat och mindre konflikt-
genererande objekt. Följden av dessa former av undandraganden blir att 
själva konfliktobjektet lämnas intakt. Karaktäristiskt för en sådan 
situation är dess relativa osynlighet för utomstående. 

I vissa fall kan parterna utnyttja en tredje person som mellanhand i en 
konfliktsituation. Ett sådant utnyttjande sker i princip på initiativ 
från åtminstone en av parterna. Man kan urskilja två former av treparts
regleringar, nämligen medi ing eller domslut. Ett specialfall av domslut 
utgör skiljedomsförfarandet. 

Allmänt betraktat är mål-medelmodeller svåra att tillämpa för reglering 

av konflikter i trepartsförhållanden (jmf Aubert 1973, s 55 o 61). En 
sådan modell förutsätter nämligen att mellanhanden accepteras i denna 
roll av båda parterna-En fördel är att mellanhanden, för att uppnå ett 
sådant accepterande, delar sociala, ekonomiska och kulturella erfaren
heter med parterna samt äger kunskaper om de perspektiv som parterna be
traktar konfliktsituationen utifrån (jmf Felstinger 1974, s 73). Vid 
medling, som kan sägas vara en modifierad form av förhandling, bör dessa 
förutsättningar råda. Mellanhanden är intresserad av att föra fram en 
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mittenståndpunkt. Eftersom medlingen i detta fall förutsätter icke-tvång 
gör mellanhanden, medlaren, ofta klokt i att 'avideologisera1 konflikten. 
En lämplig strategi för medlaren kan då vara att för parterna framhäva 
deras gemensamma intressen i stället för att medverka till att diskussioner 
uppkommer om vilken part som har rätt och vilken som har fel utifrån givna 
normer (Eckhoff 1972, s 167, Kawashima 1972, s 177). Detta kräver att med
laren pekar på de konsekvenser som olika alternativa lösningar har för 
parterna (Eckhoff 1972, s 163). 

2.2.3 Rättslig konfliktreglering 

Av den diskussion vi hittills fört framgår att rätten och domstolarna endast 
utgör en bland flera alternativa möjligheter för konfliktreglering. Därför 
kan man, i likhet med ex vis Feeley (1976, s 503) påstå, att en förståelse 
av sociala processer som inbegriper konflikter blir ofullständig om man 
uteslutande koncentrerar sig på domstolarna och dess konfliktreglerande 
verksamhet. Domstolarna är långt ifrån alltid den avgörande slutpunkten i 
sociala processer av konfliktkaraktär. Innan en konflikt överhuvudtaget 
når en domstol sker en omfattande urvalsprocess. Från denna urvalsprocess 
når nämligen endast ett fåtal av alla potentiella rättsliga konflikter 
domstolarna. Man skulle därför snarare i likhet med Grossman och Sarat 
(1975, s 321) kunna betrakta rättsliga regleringar av konflikter som 
"statistiska abnormiteter". 

Med detta som bakgrund kan man fråga sig vilken karaktär konflikterna skall 
ha för att leda till rättsliga domslut och vad som är specifikt för rättens 
sätt att reglera konflikter. Det föreligger vanligtvis någon form av 
intressekonflikt när domstolarna utnyttjas. Å andra sidan har rätten inte 
någon metod att lösa rena intressekonflikter. För att en konflikt skall 
kunna behandlas av domstol skall den avse oenighet om fakta eller om 
rättsreglernas mening och tillämpning. Detta innebär att intresse
konflikten måste "iklädas en form som samtidigt gör den till oeninghet 
om rättsregler och faktiska förhållanden" (Aubert 1972, s 155 ff). Aubert 
benämner denna process 1 objektiv i sering'. Till detta skall tilläggas att kon
flikten skall vara rättsligt relevant för att kunna behandlas inför domstol. 
Med andra ord skall konfliktobjektet kunna hänföras till rätten för reglering. 



Utgångspunkten för en domstols konfliktreglerande verksamhet utgörs av en 
eller flera tillämpliga rättsregler i en normativ struktur. Den typiska 
rättsregeln är uppbyggd dels av vissa specifika förutsättningar, dels av en 
viss rättsföljd. Om då en händelse faktiskt inträffat som motsvarar för
utsättningar angivna i en rättsregel, har det inträffade rättsligt intresse 
och utgör då rättsfakta. För dessa rättsfakta stadgas i rättsregeln om 
en viss rättsföljd. Med rättsföljd avses den eller de konsekvenser som 
rättsregeln stadgar om. Rättssystemets sätt att förhålla sig till konflik
ter inbegriper en utomstående tredje part, domaren. Domaren har att, med ut 
gångspunkt från sin kännedom om rättsreglernas tillämpning, reglera konflik 
ter. Enkelt uttryckt jämför domaren de för konflikten tillgängliga rätts
fakta med vad som stadgas i rättsreglerna och avfattar utifrån denna jäm
förelse en dom (se exempelvis Hydén 1977, s 69, Strömholm 1973, s 112 m fl) 
Modellen för rättslig konfliktreglering är i denna renodlade form utpräglat 
normativ, vilket bl a innebär att domarens ansvar är tillbakaverkande. 

Att domstolarna i sin verksamhet inte skall styras av annat än rättsregler 
brukar betraktas som en av grundprinciperna i ett 'rättssamhälle1. Detta 
'oavhängighetskrav1 f ormulerades ursprungligen i den maktfördelningslära 
som den engelske filosofen John Locke framlade i slutet av 1600-talet och 
vidareutvecklades av fransmannen de Montesquieu i mitten av 1700-talet. 
Detta krav bildade den ideologiska utgångspunkten för rätten i och med den 
borgerliga statens framväxt och fanns klart uttalad i 1809 års svenska 
regeringsform (jmf Sterzel, 1973, s 14). Kravet innebär att domstolarna 
skall tjäna som en opartisk motvikt till andra statsorgan. Dessa tankar 
finner man tydligt markerade i den processordning som domstolarna idag 
tillämpar. I linje med dessa tankar kan domstolen ej på eget initiativ föra 
en konflikt inför domstol. I anslutning till detta kan ytterligare en 
'princip' med historisk förankring beröras eftersom även den har praktiska 
konsekvenser för domstolens konfliktreglerande verksamhet idag. Individerna 
betraktas var för sig formellt som "rättsligt jämlika". Denna 'princip' 
som även brukar uttryckas som 'allas likhet inför lagen' formulerades i 
början av 1800-talet av den engelske filosofen Jeremy Bentham och har i 
den borgerliga rätten kopplats samman med det förhållande att konflikter 
formellt ej betraktas och därför ej heller behandlas som kollektiva fenomen 
Rätten kan i stället sägas vara indivualiserad. 
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Den 'idealtyp'-beskrivning som kännetecknas ovanstående redogörelse speglar 
i mångt och mycket juristers idealbild av rättens funktioner. Bilden måste 
dock på flera punkter modifieras. Dels öppnar processrätten, vilket Aubert 
(1972, s 173 f) påpekar, flera möjligheter för en domare att uppträda som 
medlare. Aubert pekar bl a på att de fori ikningar som förekommer i tvistemål 
måste indikeraàttdetta förekommer. Vidare ger abstrakta lagar ofta relativt 
stort handlingsutrymme. Detta medför olika former av tillämpningar som kan 
innehålla inslag av kompromisser eller avgöranden med hänsyn till förutsägelser 
om framtida följder. Eckhoff (1976, s 43) pekar i detta sammanhang på den 
betydelse som politiska beslut kan få när det gäller prioriteringar av 
resurser inom rättssystemet. Dessutom ger flera undersökningsresultat vid 
handen att domstolsutslag kan bero på vilken person som sitter som domare 
(Eckhoff & Dahl Jacobsen 1973, s 86 samt anförd l.itt). Allt detta utgör klara 
avvikelser från den renodlade rättsliga formen av konfliktregel ring, som 
presenterades ovan. 

I anslutning till denna diskussion kan vi även kort beröra skiljedomsför-
farandet eftersom det kan betraktas som ett specialfall av rättslig kon
fliktreglering i domstol. Både förutsättningar och själva förfarandet är 
nämligen i princip likartade mellan dessa konfliktregleringsformer. För
utsättningarna för att ett skiljedomsförfarande skall kunna tillämpas i en 
konfliktsituation är dock att skiljeavtal på förhand finns upprättat mellan 

parter el 1er att avtal upprättas i samband med konflikt samt att en part på eget 
initiativ påfordrar ett sådant förfarande. Ett skiljeförfarande i en konflikt 
utesluter domstolsprocess om inte formella invändningar mot förfarandet före
kommer. Skiljedom har formellt samma rättsliga status som en domstolsdom. 
Den viktiga praktiska skillnaden mellan dosmtolsprocessandet och skiljedomsför
farandet är att skiljedom inte kan överklagas på materiell grund (se exempel
vis Bolding 1974, s 11 ff, Hassler 1972, s 109 ff m fl). 

2.2.4 Parternas agerande i rättsliga konflikter - summering och ut
vidgning av perspektiven 

Den teoretiska ramen skulle vara ofullständig om den inte innehöll en 
diskussion om vilka reella möjligheter individer och grupper med olika 
sociala och ekonomiska förutsättningar har att i en konfliktsituation 
bevaka sina intressen. Vi kommer därför i detta avsnitt att knyta samman 
den tidigare förda diskussionen med en sådan diskussion. Här är det 
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väsentligt att peka på de faser i ett konfliktförlopp som kan vara av 
strategisk betydelse i detta sammanhang. 

Vi har betraktat konflikter som naturliga och väsentliga beståndsdelar i 
sociala processer som inbegriper olika parter. När en social process når 
det utvecklingssteg då en latent, dold, konflikt övergår till att bli manifest 
och parterna öppet hävdar sina anspråk, kan konflikten bli föremål för 
agerande från parternas sida. Eftersom vi i detta sammanhang är intresserade 
av rättens betydelse som konfliktreglerare är inte alla former av kon
flikter av intresse. Rena intresse- och värdekonflikter saknar i allmänhet 
rättslig relevans. För att en konflikt skall behandlas inför domstol, 
skall den nämligen ta formen av en tvist om hur en rättsregel förhåller 
sig till den faktiska förhållandena samtidigt som den i grunden är en 
intressetvist. 

Nu täcker emellertid inte den samlade lagstiftningen upp alla konflikter 
som svarar mot denna beskrivning. Därmed kommer vissa av konflikterna av 
detta slag att sakna rättslig relevans. Olika kategorier av individer 
och grupper har olika möjligheter att ställa krav på att lagar stiftas 
och tillämpas. Maktresurser, klasstillhörighet och social ställning har 
omfattande betydelse för vilka rättigheter och skyldigheter som rätten 
tillåter eller reglerar. 

Om vi i den fortsatta framställningen koncentrerar oss på de rättsligt rele
vanta konflikterna kan konstateras, att långt ifrån alla hamnar inför 
domstol. Här sker en urvalsprocess där olika faktorer och omständigheter 
påverkar konfliktförloppet. Till att börja med är partens medvetenhet om 
konfliktens rättsliga relevans av strategisk betydelse. Avsaknad av kunskaper 
om alternativ för reglering av en konflikt försvårar givetvis möjligheterna 
att tillvarata de egna intressena i en konfliktsituation. Man kan anta att 
juridiska kunskaper och antalet socialt och rättsligt relevanta kontakter 
som en part har sammanhänger med mängden maktresurser och därmed med partens 
sociala ställning. Den resurssvage befinner sig på detta sätt redan i denna 
utvecklingsfas i ett sämre läge än den resursstarke. 

Även om en part är medveten om en konflikts rättsliga relevans kan rätten 
uppfattas som ett relativt sett dåligt alternativ för konfliktreglering. 
Om man bortser ifrån att vissa konflikter inom civilrätten, exempelvis inom 
familjerätten, kräver rättsliga regleringar och att åklagaren, åtminstone 
har relativ åtalsplikt i brottmål, har en part i en konfliktsituation 
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objektivt sett flera alternativ att agera utifrån. Hur parten till slut 
agerar beror i grunden på hur man i realiteten bedömer sina chanser. Denna 
bedömning grundar sig på faktorer och omständigheter som exempelvis kan ha 
att göra med tidigare rättsliga erfarenheter som kunskaper och attityder 
gentemot olika alternativ, konfliktregleringsformer, konfliktens innehåll 
och intensitet samt relationens karaktär till motparten. Även dessa faktorer 
och omständigheter kan sammanfalla med mängden maktresurser och den sociala 
ställning som en part innehar. 

En allmän bedömning av de tidigare diskuterade alternativen för konflikt
reglering torde ge vid handen att tvåpartsalternativ, exempelvis förhand
ling eller undandragande, är till större nackdel för den resurssvage än 
trepartlösningar. I tvåpartsalternativ är parten i princip helt hänvisad 
till sig själv och till de resurser som parten på egen hand kan uppbjuda 
gentemot motparten. När det på samma sätt gäller att bedöma de diskuterade 
trepartsalternativen inbördes, kan beträffande skiljedomsförfarandet kon
stateras att denna form ofta avser affärsangelägenheter och inte är 
aktuell för brott och att den därför har begränsad räckvidd och betydelse. 
Frånsett detta är skiljeförfaranden ett kostsamt alternativ som därmed 
knappast kan betraktas som ett realistiskt alternativ för socialt och 
ekonomiskt resurssvaga parter. Medling kan genom dess icke-processuella 
karaktär vara till större nackdel för den resurssvage 

än ett rättsligt förfarande eftersom den formella ramen i domstolarna kan 
ge vissa försäkringar om opartiskhet. 

2.2.5 Konfliktreglering i ett strukturellt perspektiv 

Hittills har framställningen varit av i huvudsak mikrosociologisk karaktär. 
Den har i huvudsak koncentrerats på att beskriva och jämföra olika sätt 
att förhålla sig till konflikter med rättslig relevans. En allmän be
dömning av alternativa kcmfViktregleringsformer har gjorts utifrån de 
konflikterande parternas perspektiv. I syfte att förklara utnyttjandet 
av domstolarna som konfliktreglerare är det emellertid även nödvändigt att 
koppla samman en diskussion av ovanstående slag med de makrosociologiska 
processer som kan sättas i samband med rättsutvecklingen. 

Faktorer som förklarar rättssystemet utveckling kan dels härledas ur själva 
rättssystemet och dess utveckling. Dessa benämner vi här 'internt rätts!iga 
faktorer'. Här avses inte bara de processuella ramarnas utveckling över 
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tider utan även lagstiftningsmässiga och lagtillämpningsmässiga förändringar 
som på olika sätt kan tänkas påverka omfattningen av konfliktreglering 
inför domstolarna. Allmänt kan sägas att lagarna blir allt fler och täcker 
allt större områden av det sociala livet. Utvecklingen på detta fält är 
emellertid inte entydig. Medan exempelvis trafiklagstiftningen utvidgats 
kraftigt under de senaste femtio åren har sedeslagstiftningen beskrivit 
en motsatt utveckling. Även förenklingar i de rättsliga procedurerna har 
på senare år varit omfattande. Många mål som tidigare alltid behandlades 
inför sittande rätt har både när det gäller brott- och tvistemål i 
realiteten blivit rena rutinärenden. De internt rättsliga faktorerna skall 
emellertid inte betraktas isolerat utan sättas i samband med förändringar 
i förhållanden utanför rättssystemets ramar. 

Faktorer som verkar utanför rättssystemets ramar benämner vi 'externa fak
torer '. De som behandlas i detta sammanhang är i huvudsak av socioekonomisk 
karaktär och befinner sig på olika nivåer i samhället. Allmänt kan dessa 
faktorer betraktas som variabler som kan beskriva olika förlopp. De kan 
vara statiska, expansiva, recessiva, cykliska eller vara av rent tillfällig 
karaktär. Vi kommer här att diskutera faktorer på dels nationell och dels 
lokal nivå. När det gäller faktorer på den nationella nivån bör poängteras 
att den sociala organisationen, inklusive samhällets ekonomiska och sociala 
struktur, grad av arbetsfördelning etc, anger ramarna för all diskussion av 
denna karkatär. Att ett samhälle har ett kapitalistiskt produktionssätt med 
sin specifika klasstruktur får naturligtvis återverkningar både på rätts
systemets funktionssätt och på individernas förhållningssätt till rättssystemet. 
Detta ger dessutom förutsättningar för en ekonomisk, social och politisk 
utveckling som dels förutsätter bestämda rättsliga regleringar och dels 
utvecklar bestämda sociala relationer. Detta får inte bara återverkningar 
på den allmänna konfliktintensiteten i samhället utan påverkar även rättens 
verksamhet. Faktorer av ovanstående slag är naturligtvis svåra att empiriskt 
behandla vilket är det avgörande skälet till att vi i denna framställning 
även diskuterar faktorer på den lokala nivån. 

I syfte att anknyta till den teoretiska diskussion som förts kan vi konsta
tera att tre grundläggande förutsättningar måste vara uppfyllda för att 
en konflikt skall bli föremål för rättslig reglering. Dessa förutsätt
ningar, som samtidigt bildar utgångspunkter för vårt fortsatta resonemang, 
är: 
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- att en konflikt i en eller annan form faktiskt eller subjektivt före
ligger. Detta kan vi i fortsättningen benämna konf1 iktförekomst. 

- att de objekt som konflikter rör kan definieras i rättsliga termer 
på sådant sätt att konflikten kan bli föremål för rättslig reglering. 
Utifrån denna förutsättning utvecklas genom rättsregler och rättstill-
lämpning interna rättsliga ramar som anger vad som kan föras inför domstol. 

- att parter är motiverade eller tvingade till att reglera konflikter 
rättsligt och att de samtidigt innehar resurser av det slag som gör 
rättslig reglering av en konflikt till en realitet. Vi kan i fort
sättningen samla dessa förutsättningar under bednämningen rättsdisposition. 

Vi kan nu närmare precisera det tidigare nämnda allmänna antagandet genom 
att anta att konf1 iktförekomstens och rättsdispositionens omfattning och/ 
eller karaktär är relaterade till socio-ekonomiska och demografiska 
faktorer både på samhällelig och lokal nivå. Dessa socio-ekonomiska och 
demografiska faktorer befinner sig och verkar i sin tur inom ramarna för 
mer grundläggande samhälleliga förhållanden som exempelvis typ av 
produktionssätt med bestämda klassförhållanden, social och ekonomisk ut
veckling etc. Dessa kan tillsammans med de interna rättsliga ramarna antas 
bilda de yttre förutsättningarna för hur domstolarna utnyttjas eller blir 
utnyttjade. Utifrån detta resonemang kan följande modell konstrueras: 

Figur : Faktorer bakom rättsutvecklingen - allmän modell 

Strukturella faktorer 
på samhällelig nivå 

Strukturella och 
demografiska faktorer 
på lokal nivå 

L 

Rättsdisposition 

Konfliktförekomst 

Yttre förutsättningar: 

Rättslig konflikt
reglering i lokal 
samhället 

Interna rättsliga ramar 
Grundläggande samhälleliga förhållanden 

I denna allmänna modell betraktas faktorerna på samhällelig nivå som obe
roende medan faktorer på lokal nivå delvis betraktas som mellanliggande fak
torer och därmed som förmedlare av effekter från faktorerna på samhällelig 
nivå och delvis som självständigt verkande oberoende faktorer. De lokala 
faktorernas eventuella inverkan på faktorer på samhällelig nivå har i detta 
sammanhang negligerats. 
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Undersökningsproblemet kan nu utifrån ovanstående modell formuleras så att 

det i denna undersöknignsfas är avgörande att finna empiriska indikatorer på 
de teoretiska begrepp som ovan antagits förklara variationerna i den rätts-
di sposi ton och i den konfliktförekomst som i sin tur direkt utgör förutsätt
ningar för de tidsmässiga variationerna i frekvensen av rättsliga konflikt
regleringar i lokalsamhället. 

2.2.6 Några allmänna antaganden om olika socio-ekonomiska faktorers 
samband med den rättsliga konfliktregleringens art och omfattning 

Om vi till att börja med diskuterar tänkbara samband mellan brott och tvister 
inför domstol och ekonomiska konjunkturer kan vissa allmänna antaganden göras. 
Olika undersökningar om brotts!ighetens samband med ekonomiska konjunkturer 
har. som tidigare nämnts, inte givit entydiga resultat. När vi därför dessutom 
diskuterar brott och tvister inför domstol måste understrykas att följande 
resonemang i huvudsak bygger på rena antaganden. 

Mål som rör tillgreppsbrott (snatteri, stöld och grov stöld) kan antas öka 
i samband med goda ekonomiska konjunkturer då varuutbud och därmed freste!se
trycket är stort. I äldre kriminologi sk teori har i allmänhet resonemanget 
varit det omvända. Dåliga ekonomiska tider antogs vara förenade med s k nöd
brottslighet som framför allt inkluderade tillgreppsbrott. Vid de statistiska 
undersökningar som gjorts har dock kunnat konstateras att denna s k nöd
brottslighet idag inte tycks ha nämnvärd betydelse i västvärlden (se exempelvis 
Carlsson 1969, s 287). 

Ett resonemang som liknar det som antas gälla ti 11 greppsbrott borde, om 
än i mindre grad, förmodligen gälla även mål om bedrägeri brott. Ett bedrägeri 
förutsätter i regel ett visst ekonomiskt bundet utgångsläge i form av 
exempelvis tillgång till vissa varor, till checkkonton eller till sociala 
positioner som kan missbrukas. Man kan utifrån detta anta att objektiva 
förutsättningar och därmed även frestelsetrycket för bedrägerier ökar i 
samband med goda ekonomiska konjunkturer när de ekonomiska transaktionerna 
är relativt omfattande. 

Till skillnad från vad fallet var beträffande mål om tillgrepps- och be-
drägeribrott skulle man kunna anta att fyllerimål är mer frekventa i tider 
med dåliga ekonomiska konjunkturer med sammanhängande hög arbetslöshet 
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och med en relativt stor utslagning på arbetsmarknanden. Samtidigt måste på

pekas att alkoholförsäljning vanligtvis är positivt korrellerad till konjunkturer. 
Ett alternativt antagande skulle då vara att alkoholförsäljning och fylleri-
förseelser är positivt korrelerade till varandra. Det är även möjligt att 
mål avseende misshandelsbrott kan samvariera med sämre ekonomiska konjunkturer 
och arbetslöshet. Detta antagande bygger då på att mål om misshandelsbrott 
uppkommer i tider då hög frekvens av alkoholmissbruk samtidigt förekommer. 
Ett alternativt antagande skulle kunna bygga på att lokalsamhällen i markanta 
expansionsfaser skulle uppvisa en hög frekvens mål som rör misshandelsbrott. 
Stor inflyttning av både stadigvarande och framförallt tillfällig karaktär 
förenat med en låg utveckling av den informella sociala kontrollen (jmf Hauge 
1974, s 218 ff) skulle då kunna tänkas utgöra en alternativ förklaring till 
höga frekvenser mål avseende misshandelsbrott. 

Mål som rör skatteförseelser och skattebrott är förmodligen till sina karak
tärer mindre konjunkturkänsliga än de som ovan diskuterats. Skattemål kan 
nämligen till stor del antas inbegripa förseelser och brott mot specifika 
förordningar som är relativt tidsbundna. Inte minst gäller detta alla de 
specialförordningar som förekom i samband med andra världskriget. 

När det gäller de ekonomiska konjunkturernas samband med tvisternas om
fattning inför domstol kan man till att börja med anta att tvister angående 
fast egendom är relativt svårbedömda konjunkturmässigt. Möjligen kan om
sättningen av fastigheter vara något större i samband med högkonjunkturer. 
Samtidigt torde mål om vräkning, som främst har att göra med uteblivna 
hyresbetalningar, vara mest frekventa i samband med lågkonjunkturer då 
människors ekonomiska förutsättningar är relativt sett sämre. 

Mål som rör tvister om lös egendom, vilka inkluderar mål om avbetalnings
köp, fordon, borgen och reklamation, kan antas samvariera posti tivt med de 
ekonomiska konjunkturerna. Vid högkonjunktur är exempelvis de ekonomiska 
transaktionerna sannolikt mest omfattande vilket skulle föra med sig höga 
frekvenser mål om lös egendom. Möjligen skulle man kunna modifiera detta 
antagande på så sätt att antalet mål avseende lös egendom kan tänkas vara 
störst i samband med konjunkturnedgångar då de ekonomiska förpliktelser som 
gjorts under relativt sett bättre ekonomiska förutsättningar har sämre 
utsikter att fullföljas. 
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Den grupp av tvistemål som rör arbetsavtal och försäkringar kan antas 
förekomma rikligast i samband med lågkonjunkturer. Mål om arbetsavtal 
rör framför allt konflikter i samband med uppsägningar och lönekrav 
vilka sannolikt kan sättas i samband med sämre ekonomiska konjunkturer. 
Försäkringsavtal kan likaledes i första hand antas ge upphov till tvister 
under sämre tider. Det kan då bero på att investeringar i försäkringar 
som kan antas förekomma mest under relativt goda ekonomiska konjunkturer 
har sämre förutsättningar att bli fullföljda när sämre ekonomiska tider 
uppkommer. Hur tvister som avser krav på ersättningar via försäkringar 
förhåller sig till ekonomiska konjunkturer är däremot nästan omöjligt att 
säga någonting om. Man kan anta att olika anledningar till uppkomsten av 
sådana tvister, t ex brott och trafikskador, förhåller sig till ekonomiska 
konjunkturer på olika sätt. 

En annan faktor som tidigare diskuteras och som man i detta sammanhang 
måste ta hänsyn till är naturligtvis det befolkningsmässiga underlaget. 
Olika befolkningsunderlag med skilda yrkesstruktur ger säkerligen upphov 
till skilda sannolikheter för olika brott och tvister att hamna inför domstol. 
Detta allmänna konstaterande utgår inte minst ifrån antagandet att människor 
i skilda sociala och ekonomiska omständigheter är olika exponerade av
seende tvister och brott. 

Det kan anses belagt att den typ av brottslighet som brukar benämnas traditionell 
och som exempelvis inkluderar tillgrepps- och misshandelsbrott är att 
betrakta som s k arbetarklassbrott. Denna omständighet kan i hög grad antas 
ge utslag i domstolarnas^.behandling av dessa brott. Mål som avser s k modern 
brottslighet, som ju i hög grad kan anknytas till den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen, avser olika typer av manschettbrott som exempelvis skattebrott 
och bedrägerier. De har antagligen en yrkesmässigt mer spridd förankring. 
Ovisst är emellertid vilket reellt utslag denna omständighet får i domstolarna. 

Oklart är också tvistemålens yrkesmässiga förankring. Man kan dock anta att 
tvistemål som avser fast egendom samt vräkning och avhysning i stor utsträck
ning förs inför domstol av ekonomiskt resursstarka medan tvister rörande 
lös egendom kan antas vara yrkesmässigt jämnare förankrade. 
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De motivations- och kuriskapsmässiga faktorernas betydelse som förstärkare 
och/eller begränsare av de trender som ovan diskuterats är naturligtvis 
ytterst svårt att bedöma. Allmänt kan dock antas att olika parter i e tt 
konfliktförhållande har olika benägenhet att anlita domstolarna som 
konfliktreglerare beroende på skilda sociala, ekonomiska och kunskaps-
mässiga resurser. Dessa resurser kan i sin tur antas samvariera med 
yrkestillhörighet. Man kan exempelvis förvänta sig att den part som 
tillhör kategorin företagare har större möjligheter i form av kunskaper 
och direkta och indirekta rättsliga kontakter att bedöma utfallet och 
möjligheterna i en konfliktsituation än en ur resurssynpunkt relativt 
svagare part. Vilka effekter detta får i domstolarna är emellertid 
svårt att bedöma. Som tidigare påpekats har den resursstarke vanligen 
större möjligheter att välja alternativ att reglera konflikter, som 
åtminstone under vissa omständigheter kan te sig relativt fördelaktigare 
än att reglera konflikter inför domstol. 
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DEL II: OM DEN RÄTTSLIGA KONFLIKTREGLERINGENS BETYDELSE 
- EN ALLMÄN ÖVERSIKT 

1. INLEDNING 

I vilken utsträckning utnyttjas domstolarna i Sverige för reglering av 
konflikter?, samt, har förändringar över tiden inträffat med avseende 
på omfattningen av denna verksamhet? 

Att på detta stadium sträva efter att täcka alla upptänkliga aspekter 
av dessa övergripande frågeställningar är naturligtvis en omöjlig uppgift. 
I första hand kommer därför denna del att med hjälp av offentlig statistik, 
s k domstolsstatistik, och annat statistiskt material belysa några utveck
lingstendenser hos det svenska rättssystemet under de senaste femtio åren. 

Man kan naturligtvis diskutera värdet av att med hjälp av statistiska upp
gifter belysa rättssystemet och dess funktioner. Vissa utvecklingstendenser 
kommer helt naturligt inte fram ur ett statistiskt material. Här kan man 
bl a erinra om Auberts diskussion kring det han kallar rättssystemets 
"sociala funktion". Aubert hävdar i denna diskussion bl a att den rätts
liga modellen för konfliktreglering mycket väl kan tänkas utgöra en sista 
utväg för lösningar av konflikter. Den rättsliga modellen kan dessutom 
få verkningar på hur konflikter löses utanför domstolarna. (Se ex vis 
Aubert 1968, s 24, Schur 1968, s 125-26). Andra faktorer som t ex ökad 
lagstiftning tillsammans med allmänhetens ökade kunskaper om dessa lagar 
kan förstärka dessa tendenser. Slutligen skulle man mycket väl kunna tänka 
sig att rättslig konfliktlösning i allt större utsträckning flyttats över 
från att avhandlas på en individuell nivå, där parterna i första hand består 
av enskilda individer, till att avhandlas på en alltmer kollektiv nivå, där 
organisationer och andra grupperingar utgör parter i rättsliga konflikter. 
(Se Niai 1968, s 169). En utveckling av detta slag, som bl a tycks ske inom 
konsumenträtten, skulle antagligen föra med sig att antalet konflikter där 
rättslig konfliktreglering utnyttjas efterhand skulle tendera att bli 
färre. Â andra sidan skulle rättsverkningarna kunna bli mer omfattande 
genom att konflikterna inför domstol då berör allt fler individer. 
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Effekterna av faktorer av ovanstående slag på ex vis domstolsstatistik kan 
vara mycket svåra att bedöma. En ingående granskning av domstolsstatistik 
kan dock ge vissa antydningar om utvecklingstendenser inom det svenska 
rättssystemet samt kan dessutom väcka frågeställningar som är värda att 
undersöka vidare. 

2. RÄTTSLIGA FORMER AV KONFLIKTREGLERING 

Rättslig konfliktreglering kan i den form den beskrivits tidigare beteck
nas som en idealtyp i Webers mening. I realiteten finns t ex inom det svenska 
rättssystemet en mängd olika former av konfliktreglering som mer eller mindre 
avviker från denna idealtypisering. Detta gäller både bland brottmålen och 
kanske framför allt bland vissa typer av tvistemål. Ofta innehåller dessa 
rättsliga former av konfliktreglering inslag från andra regleringsformer, 
såsom medling. 

När det gäller brottmålen, fordras i princip en dom för att ett straff skall 
kunna utmätas. Utgångspunkten är här den s k legal i tetsprincipen som säger 
att "intet brott finns utan lag" och att "intet straff får åläggas utan lag". 
(Elwin m fl 1971, s 14). Utifrån denna princip har traditionellt följt dels 
att polisman är skyldig att avgiva rapport vid kännedom om brott som hör 
under allmänt åtal (Nelson 1970, s 115), dels att åklagare alltid skall 
väcka åtal när ett brott antas föreligga och man tror sig kunna binda en 
viss gärningsman vid detta brott (ibid, s 123) och slutligen att brottmål 
genom att åtal väcks skall avgöras av domstol (ibid, s 127). I olika om
gångar under 1900-talet har avsteg gjorts från dessa principer. Av dessa 

kan följande nämnas: 

Den absoluta åtalsplikten (som alltså härrör ur legalitetsprincipen) har 
efterhand och i allt större utsträckning ersatts av s k relativ åtalsplikt. 
Denna relativa åtalsplikt innebär att man bör pröva om åtal är nödvändiga 
i de enskilda fallen. Åklagaren kan utifrån olika, inte enbart normativa, 
överväganden avgöra om åtal skall väckas. Åklagaren har exempelvis möjlig
heter att lämna åtalseftergift i fall där brottet anses "så bagatell artat, 
att åtal skulle kunna anses såsom mera våld än nöden kräver", vidare 
i undantagsfall där påföljd inte anses nödvändig för att avhålla den miss
tänkte från att begå nya brott, (här sker prövningen av Riksåklagaren och 
endast ett fåtal sådana eftergifter meddelas varje år) och slutligen i fall 
där vård-, utbildnings- eller uppfostringsmässiga överväganden anses komma 

in. (ibid, s 123-26). 



I samband med att en ny rättegångsordning trädde i kraft år 1948 kom 
man att bryta mot principen att alla brottmål skulle avgöras inför domstol. 
Då infördes institutet strafföreläggande som innebar en form av summariskt 
straffmätning. Vid enkla bötesmål kan nämligen åklagare enligt detta 
förfarande förelägga en misstänkt ett visst bötesstraff. Ifall den miss
tänkte godkänner förslaget kommer strafföreläggandet att gälla som "dom som 
vunnit laga kraft" (ibid, s 129). Andra summariska strafförfaranden har 
efterhand kommit till. Detta gäller dels anmaning att betala parkeringsbot 
enligt 1960 års lag om parkeringsbot (ibid, s 127), dels institutet ord
ningsföreläggande som prövades år 1967 i vissa delar av landet och som året 
därefter permanentades. De brott som det senare institutet berör väljs ut 
av Riksåklagaren i samråd med Rikspolisstyrelsen. Framförallt berörs vissa 
trafikbrott och vissa fylleriförseelser (ibid, s 128). Enligt § 14 i 1965 
års polisinstruktion om undantag från regeln om rapportskyldighet behöver 
polisman ej avge rapport eller föra rapport vidare till åklagare om ett 
brott anses vara obetydligt och om ett brott endast anses behöva föranleda 
en erinran eller ett påpekande. Detta benämns rapporteftergift, (ibid, 
s 116). 

En kategori som är av ett visst intresse vid en diskussion om brottmålens 
behandling i Sverige utgör tryckfrihetsmålen. Dessa mål är unika i framför
allt ett avseende. Det är nämligen de enda mål som enligt svensk lag kan 
prövas av en jury. Juryinstitutet instiftades redan år 1815 och har sedan 
dess levt kvar. Avgörande för om någon jury skall inkallas utgör parternas 
egna önskemål. Juryns uppgift är förenklat uttryckt att försöka besvara 
frågan om en viss skrift är brottslig eller ej med hänsyn till det eller 
de lagrum som åberopas i målet. Juryn har således att besvara en rättslig 
fråga (se Alexanderson 1966, s 39). Juryns uppgift skiljer sig därmed inte 
alltför mycket från en domares uppgift vid behandling av brottmål i allmän
het. Dock bör bl a tilläggas att juryn till skillnad från en domare ej prövar 
om påföljd i ett tryckfrihetsmål. 

Vad beträffar civilmålen är det nödvändigt att skilja mellan indispositiva 
och dispositiva mål. Indispositiva kallas mål där parterna icke disponerar 
över tvisteföremålet. Här kan en dom inte ersättas av ett avtal mellan 
parterna. Till denna grupp av mål hör bl a de som rör statusfrågor (frå
gor om persons civilrättsliga stånd, om äktenskaps upplösning, om barns 
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härstamning, om omyndighet samt om vårdnadsfrågor). Således är rättegång 
i indispositiva mål en nödvändighet eftersom parterna enligt lagen inte 
kan få en rättsändring, exempelvis en skilsmässa, genomförd på annat sätt. 
Förlikning tillmäts ingen betydelse i sådana frågor. (Se Olivecrona 1973, 
s 37). De övriga civilmålen kallas dispositiva. Här disponerar en eller 
flera parter över tvisteföremålet. Dispositiva mål är talrika inom för
mögenhetsrätten. För sådana mål förekommer flera konfliktregleringsal-
ternativ vid sidan av domstolarna. Förutom de konsultationer eller för
likningsförhandlingar som naturligtvis i stor utsträckning förekommer 
utan medverkan av domstol kan konflikter göras till föremål för skilje
förfarande. Förutsättningarna för ett sådant förfarande har redan berörts 
(se sid 34). 

I ekonomiska frågor råder valfrihet mellan ordinärt domstolsförfarande 
och något mer summariskt förfarande i form av extraordinär process. 1946 
års lag om lagsökning och betalningsföreläggande tillkom nämligen i syfte 
att möjliggöra snabba och billiga indrivningar av penningkrav. I fall där 
lagsökning eller betalningsföreläggande har aktualitet behöver någon oenig
het i egentlig mening ej föreligga. Två parter kan exempelvis vara överens 
om en viss betalningsskyldighet. Likväl kommer av någon anledning ej en 
betalning till stånd. Lagsökning kan då bli aktuell för indrivning av för
fallna fordringar som grundar sig på något skriftligt fordringsbevis medan 
betalningsföreläggande gäller penningkrav utan skriftligt fordringsbevis. 
En annan skillnad är att betalningsföreläggande inte får avse skadestånds
anspråk. Båda dessa förfaranden är i praktiken helt skriftliga procedurer. 

Utöver att mål kan behandlas vid allmän domstol eller genom någon extra
ordinär process skall processer i vissa typer av mål föras i någon annan 
domstol. En part är i sådana fall helt enkelt tvingad att vända sig till 
s k specialdomstol för att nå ett visst syfte. 

I början av 1800-talet var specialdomstolar vanligt förekommande. Under 
1800-talet, och då särskilt på 1830-talet, utfärdades dock en mängd för
fattningar som upphävde specialdomstolar. Som skäl för denna avveckling 
angavs bl a möjligheten av kompetenskonflikter mellan de olika domstolarna 
samt risken att skilda rättsgrundsatser kunde uppstå i de olika domstolarna, 
(se Lavin 1972, s 18). Utöver dessa processrättsliga skäl hade mer övergri
pande samhällsförändringar betydelse för denna avveckling. Borgrätternas 
och slottsrätternas avskaffande hade t ex samband med ståndssamhällets 



förestående upplösning. Trots den långtgående avvecklingen fanns i början 
av 1900-talet vissa specialdomstolar kvar. Nämnas kan krigsrätterna (som 
avvecklades f o m år 1949), ägodel ningsrätterna, ägoskillnadsrätterna 
samt gränstull rätterna (den sistnämnda avvecklad år 1933). 

I jämförelse med flertalet andra länder, exempelvis USA, (se Schur 1968, 
s 123 ff) och länder i Västeuropa, har Sverige relativt få specialdomstolar 
idag. Idag förekommer bl a följande specialdomstolar: 

Fastighetsdomstolarna trädde i funktion 1970. De behandlar i huvudsak mål 
som tidigare avgjordes av ägodel ningsrätterna (vilka bildades i början av 
1800-talet) och expropriationsdomstolarna (som trädde i funktion år 1949). 
Huvudskälet till denna sammanläggning angavs vara att koncentrera mål med 
anknytning till fast egendom till en enda domstol. Mål som således behandlas 
hos fastighetsdomstolarna är bl a fastighetsbildningsmål och expropriations-
mål samt dessutom arrende-, hyres- och miljömål, vilka i huvudsak överförts 
från de allmänna domstolarna. Vissa tingsrätter, i princip en för varje 
län, fungerar med speciell sammansättning som fastighetsdomstolar. 

Vattendomstolarna tillkom år 1918 och behandlar frågor om bl a vattenregle
ring. Liksom beträffande fastighetsdomstolar fungerar tingsrätter med sär
skild sammansättning idag som vattendomstolar. 

I den år 1971 tillkomna marknadsdomstol en behandlas frågor om skadliga kon-
kurrensbegränsingar och om otillbörliga konkurrens- och marknadsföringsme
toder. 

Bostadsdomstolen, som tillkom 1975, har övertagit fastighetsdomstolarnas 
överprövning av hyresnämndernas beslut i tvister om förlängning av hyres
avtal och fastställande av hyresvillkor. 

Skäl för inrättandet av ovanstående specialdomstolar har bl a varit kraven 
på en specialiserad behandling för vissa typer av mål. (Se Kungl Majrts 
prop 1961:44 s 209 ff). 

Arbetsdomstoi en tillkom 1928 och dömer i tvister om kollektivavtal samt i 
tvister som ligger inom området för förenings- och förhandlingsrätt. Ar
betsdomstolen är till skillnad från andra s k specialdomstolar organisa
toriskt helt skild från de allmänna domstolarna. 
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Avslutningsvis kan beträffande specialdomstolarna sägas att handläggningen 
av mål där i stort sett följer de allmänna domstolarnas sätt att handlägga 

civilmål. 

Av det hittills sagda framgår att det kan vara svårt att någorlunda exakt 
bedöma omfattningen av och orsakerna till utnyttjandet av rättslig konflikt
reglering tidigare och idag. Exempel på faktorer som försvårar en sådan be
dömning är bl a strukturella förändringar i samhället som dels kan påverka 
rättssystemets verksamhet och dels påverkar enskilda individers beteenden 
samt tillfälliga förändringar i domstolarnas handläggning av olika mål som 
är betingade av andra faktorer än de strukturella etc. 

I det följande görs en redovisning av antalet behandlade mål i allmän under
rätt. Framställningen bygger, om inget annat anges, på uppgifter ur Statis
tisk årsbok, åren 1914-72 samt ur Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas 
verksamhet, åren 1913-65 och avser medeltalet behandlade mål i femårsinter-

val1 (se fig nedan!) 

Fig: Antalet av allmän underrätt behandlade mål under tiden 1871/75 -
1966/70 

Antal mål i 
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Om man till att börja med betraktar totala antalet behandlade mål vid 
allmän underrätt (brottmål och civilmål sammantagna) finner man att det 
från tidsperioden 1871/75 tom tidsperioden 1966/70 ägt rum en ökning 
från k nappt 75.000 mål till drygt 165.000 mål. Det har alltså under 
denna period inträffat en dryg fördubbling av totala antalet mål. 0m man 
emellertid för samma tidsperiod tar hänsyn till befolkningsökningen fin
ner man en relativt måttlig ökning (1750 mål/100 invånare under tidsperio
den 1871/75 jämfört med 2100 mål/1000 invånare under perioden 1966/70. 
För brottmålen var motsvarande siffror 1080 mål/1000 invånare jämfört med 
1500 mål/1000 invånare och för civilmålen 620 mål/1000 invånare jämfört 
med 640 mål/1000 invånare). Inom den aktuella tidsperioden har det emel
lertid inträffat relativt stora variationer i antalet av allmän underrätt 
behandlade mål. En topp finns under tidsperioden 1941/45 då närmare 
2000.000 mål behandlades av allmän underrätt. För att få en bättre upp
fattning om faktorer, som inverkat på dessa.relati vt markerade uppåt- och 
nedåtgående förändringar, är det nödvändigt att närmare studera hur brott
målen respektive civilmålen var för sig utvecklats under den mätta tidspe
rioden. Framställningen kommer i detta fall att koncentrera sig kring ut
vecklingen från och med tidsperioden 1911/15. 

Antalet brottmål låg under perioden 1911/15 på nästan 90.000 mål medan an
talet civilmål under samma period var nära 60.000. mål. Jämfört med denna 
tidsperiod undergick brottmålen och civilmålen en minskning till den föl
jande femårsperioden. Särskilt iögonenfallande var den stora minskningen 
av antalet civilmål som framförallt berodde på den starka nedgången av an
talet växelmål. Anledningen till växelmålens vikande antal under denna pe
riod var sannolikt de allt stabilare ekonomiska konjunkturerna, som inträf
fade i Sverige under krigsåren. Denna stabilisering av de ekonomiska kon
junkturerna medförde minskad användning av växlar som betalningsmedel. 
Nedgången i antalet konkurstvister kom ytterligare att understryka de 
ekonomiska konjunkturernas inverkan på antalet behandlade civilmål under 

denna period. 

När det så gäller brottmålens vikande antal kan man framförallt peka på 
att antalet fyllerimål minskade kraftigt under denna period. Denna minsk
ning kom inte att upphävas av den relativt kraftiga ökningen av antalet 
egendomsbrott, som till stor del berodde på de restriktioner som ägde rum 

under krigsåren. 
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Under den följande tidsperioden ändrades läget drastiskt beträffande antalet 
behandlade civilmål. Den kraftiga ökningen av antalet civilmål med nära 
30.000 mål från tidsperioden 1916/20 till tidsperioden 1921/25 var framför
allt betingad av växelmålens betydande ökning. Anledningen till detta var 
att växlar i allt större utsträckning började användas som betalningsmedel, 
sannolikt till följd av den ekonomiska kris som drabbade Sverige i början 
av 1920-talet. Det ökade antalet civilmål under tidsperioden 1921/25 kan 
säkerligen i första hand härledas ur de dåliga ekonomiska konjunkturerna 
under framförallt första delen av denna period. 

Beträffande brottmålen skedde under tidsperioden 1921/25 inga större för
ändringar. Visserligen upphörde de s k kristidsmålen. Samtidigt ökade 
emellertid antalet fyllerimål, som då kom att uppväga kristidsmålens för
svinnande ur domstolsstatistiken. Sett i relation till folkmängdens stor
lek minskade tom antalet av allmän underrätt behandlade brottmål från 
tidsperioden 1916/20 till 1921/25 med i medeltal drygt 500 mål/1000 invå
nare. 

För hela tidsperioden 1926/45 ökade antalet av allmän underrätt behandlade 
brottmål markant. Ökningen kan sättas i samband med att trafikförseelser 
började vinna insteg i rättsstatistiken. Dessutom ökade även antalet fyl
lerimål under denna period. Antalet brottmål nådde en topp under perioden 
1941/45 då drygt 195.000 mål behandlades av allmän underrätt. 

Beträffande antalet civilmål inträdde under perioden 1926/45 en någorlunda 
jämn och relativt markant minskning. Detta får framförallt tillskrivas 
det faktum att antalet växelmål (med undantag för 30-talets början) rela
tivt kraftigt avtog. Att antalet äktenskapsskillnads- respektive hemskill-
nadsmål alltsedan slutet av 10-talet ökat i jämn takt för att efterhand 
utgöra en allt större andel av samtliga civilmål kom inte att uppväga 
växelmålens kraftiga minskning. 

Under tidsperioden 1946/55 minskade antalet behandlade brottmål starkt. 
Medan antalet brottmål under perioden 1941/45 låg på i medeltal drygt 
155.000 mål var motsvarande under perioden 1951/55 nere i enbart cirka 
85.000 mål. Antalet behandlade brottmål översteg sålunda under den senare 
perioden endast obetydligt antalet behandlade mål under perioden 1921/25 
och var mindre i antal än under perioden 1911/15. Minskningen i antalet 
behandlade brottmål måste betraktas mot bakgrund av den nya rättegångs



ordningen 1948 och införandet av institutet strafföreläggande. Detta med
förde bl a att antalet avgjorda trafikmål minskade kraftigt. 

Minskning i antalet behandlade civilmål som i stort sett ägde rum under 
hela perioden 1926/45 fortsatte även under perioden 1945/55. Här ägde en 
avsevärd minskning rum beträffande målgrupperna "köp och byte av lös egen
dom" samt "växel och check". Minskningen hos dessa målgrupper har emellertid 
delvis sin förklaring i att en hel del 'tredskovis avdömda eller medgivna 
tivstemål', som före 1948 behandlades i domstol, efterhand kom att handläg
gas enligt lagen om lagsökning och betalningsföreläggande som trädde i kraft 
1948. Sådana mål kom således efter 1948 inte att redovisas som tvistemål 
(mer om detta förhållande senare!). 

När det slutligen gäller perioden 1956/70 kan för antalet brottmål konsta
teras en kraftig ökning under perioden 1956/65. Denna ökning kan framförallt 
tillskrivas den snabba ökningen i antalet trafikmål. Även motbokens avskaf
fande år 1955 samt de därefter starkt ökade fylleriförseelserna bidrog till 
att antalet brottmål ökade under denna period. Man kan emellertid peka på 
att antalet för perioden 1966/70 med nära 5.000 mål understiger antalet 
mål för den närmast föregående perioden. Här spelar säkerligen införandet 
av nya summariska strafförfaranden såsom institutet ordningsföreliggande 
stor roi 1. 

När det slutligen gäller antalet behandlade civilmål inträffade en ökning 
under perioden 1956/70. Denna ökning var i stor utsträckning betingad av 
ökningen i antalet äktenskapsskillnads- respektive hemskillnadsmål. övriga 
grupper av civilmål sammantagna ändrade ej nämnvärt sitt antal under denna 
period. 

4. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Vi har hittills kommit fram till att antalet brottmål och civilmål under
gått en relativt liten ökning om man jämför femårsperioden 1870/75 med 
perioden 1966/70. Om man dessutom betraktar antalet mål i förhållande till 
folkmängdens storlek kan man peka på att exempelvis civilmålens antal per 
1000 invånare låg ungefär på samma nivå under perioden 1870/75 som under 
perioden 1966/70. 
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En övergång har efterhand ägt rum för vissa typer av mål från att behand

las inför domstol till en behandling av mer summarisk processuell karaktär. 
Beträffande brottmålen har denna övergång skett på flera områden. För de 
tidigare nämnda rapporteftergifterna vid mer bagatell artade förseelser 
saknas statistiska uppgifter om antalet. Åklagarnas efterhand allt större 
befogenheter att lämna åtalseftergift har fått som effekt att antalet med
delade åtalseftergifter ökat efterhand. År 1947 meddelades exempelvis 
2.487 åtalseftergifter medan antalet år 1968 var hela 29.575. Det i sam
band med den nya rättegångsordningens införande år 1948 införda institutet 
strafföreläggande utgjorde år 1968 227.876. De år 1960 införda institutet 
parkeringsbot utdömdes år 1968 i 461.642 fall och de år 1967 på prov inför
da institutet ordningsföreläggande utdömdes 1968 i 10.290 fall och år 1969 
då institutet permanentades utdömdes ordningsböter i hela 127.690 fall. 

En betydande övergång har skett till mer summariska strafförfaranden, 
i vissa fall t o m till att överhuvudtaget ej åtgärda konstaterade brott. 
Här inställer sig då frågan i vilken mån avsteg gjorts från användandet 
av en rättslig konfliktreglering. 

Innan vi diskuterar denna frågeställning är det nödvändigt att göra några 
påpekande beträffande brottmålen. En domstols behandling eller bedömning 
av ett brott sker naturligtvis inte uteslutande utifrån rent normativa 
grunder. Eftersom strafframarna i många fall är ganska vida finns redan 
på grund av detta faktum utrymme för exempelvis sociala hänsynstaganden. 
Vid sociala hänsynstaganden kommer en domstol även att blicka framåt i 
tiden och t ex försöka bedöma konsekvenserna av en dom. Vad vi i detta 
sammanhang därför talar om är i vilken grad rättslig konfliktreglering 
i den tidigare beskrivna idealtypologiska formen bildar grundval för 
rättssystemets behandling av ett fall. Man kan dock rent allmänt konsta
tera att domstolar framförallt gör sina bedömningar utifrån normativa 
grunder. 

Har normativa hänsynstaganden fått träda tillbaka för andra hänsynsta
ganden när det gäller brottmål? Aubert hävdar att en sådan tendens kan 
märkas beträffande det norska rättssystemets sätt att behandla brottmål. 
(Aubert 1972, s 174). Troligtvis är tendensen densamma i Sverige. 



Beträffande de rikligt förekommande summariska strafförfarandena följs i 
princip den rättsliga modellen för konfliktreglering. Vad som här skett 
är helt enkelt att själva utrednings- och straffmätningsförfarandet avse
värt förenklats. Man kan dock peka på några områden där andra hänsyns
taganden än de normativa spelar en mer betydande roll idag jämfört med 
tidigare. Som tidigare antytts kan ju åklagare vid meddelande av åtals
eftergift ta hänsyn till exempelvis vård-, utbildnings- och uppfostrings-
mässiga avväganden (18.751 åtalseftergifter per år 1968). I vilken mån 
polis och åklagare i övrigt knyter t ex vissa sociala villkor till utfär
dandet av eftergifter är naturligtvis svårt att i brist på fakta bedöma. 

Civilmålen har endast undergått en måttlig ökning om man jämför femårs
perioden 1870/75 med perioden 1966/70. Vidare har konstaterats att antalet 
civilmål, om hänsyn tas till folkmängdens storlek, har befunnits vara på 
ungefär samma nivå om man jämför ovanstående femårsperioder. 

Innan det är meningsfullt att peka på faktorer bakom detta förhållande är 
det nödvändigt att återvända till distinktionen mellan dispositiva civil
mål och indispositiva civilmål. För dispositiva civilmål, vilka bl a inbe
griper flertalet förmögenhetsrättsliga mål står alternativa konfliktlös
ningsvägar öppna vid sidan av rättegång. Denna grupp av mål är därför av 
speciellt intresse i detta sammanhang. Å andra sidan är rättegång i indis
positiva mål, som gäller främst vissa familjerättsliga mål, nödvändig om 
parterna vill få en rättsändring till stånd. En sådan rättsändring kan inte 
genomföras på annat sätt. Genom att då jämföra förändringar i antalet dis
positiva mål som behandlats av allmän underrätt med antalet av allmän under
rätt behandlade indispositiva mål kan man åtminstone få en antydan om i 
vilken utsträckning som alternativa konfliktlösningsmodeller använts där 
så är möjligt. 

Om man jämför antalet av allmän underrätt behandlade hem- och äktenskaps-
skillnadsmål (exempel på s k indispositiva mål) med sammanlagda antalet 
av de vanligast förekommande dispositiva mål (den sammanlagda summan av 
mål rörande avbetalningsköp, köp och byte av lös egendom i övrigt, för
sträckning och borgen, arbetsavtal, försäkring och pension, bolags- och 
föreningstvister, immunitiva förmögenhetsrätter samt utomobligatorisk 
skada) kan man konstatera följande förhållande (se fig nedan). Medan 
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antalet hem- och äktenskapsskillnadsmål beskrivit en någorlunda jämn 
ökning från exempelvis början av 30-talet till slutet av 60-talet (om
kring 6.000 mål i början av 30-talet jämfört med ungefär 25.000 mål i 
slutet av 60-talet) har utvecklingen varit omvänd för de ovan angivna 
dispositiva målen. Sedan början av 30-talet och fram till början av 50-
talet ägde en nedgång rum för de ovan angivna dispositiva målen (från 
15.000 mål i början av 30-talet till drygt 3.000 i början av 50-talet). 
Från och med början av 50-talet har dessa mål sedan legat på en relevant 
konstant nivå. 

Figur: Antalet av allmän underrätt behandlade mål inom femårsinterval-
Terna 1931/35 - 1966/70 gällande vissa typer av dispositiva och 
indispositiva civilmål samt totala antalet behandlade civila mål. 
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Man kan nu fråga sig vilka faktorer som inverkat på att de dispositiva 
civilmålen minskat sedan mellankrigstiden. En faktor av betydelse är att 
möjligheten att genom lagsökning och betalningsföreläggande göra snabba 
och billiga indrivningar av penningskrav ökade efter 1948. Att denna möj
lighet hade viss effekt återspeglas också av det faktum att antalet lag
sökningsmål och mål om betalningsföreläggande år 1949 kraftigt översteg 
antalet för år 1947 för motsvarande former av summariska förfaranden som 
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före år 1948 (lagsökning och handräckning för fordrans utfående). När man 

diskuterar dessa former av extraordinära processers inverkan på mängden 
dispositiva civilmål, måste man emellertid ta hänsyn till följande om
ständigheter. För det första fanns, som tidigare nämnts, redan innan 
lagen om lagsökning och betalningsföreläggande trädde i kraft år 1948 
möjligheter att genom summariska förfaranden driva in penningkrav. För 
det andra minskade antalet dispositiva civilmål redan innan nämnda lag 
trädde i kraft. De underlättnader som genomfördes beträffande möjlighe
terna att driva in penningkrav påverkade dock betydligt minskningen i 
antalet behandlade dispositiva civilmål. 

Nu skulle man eventuellt kunna tänka sig att vissa typer av dispositiva 
mål efterhand kommit att överföras från att behandlas vid allmän underrätt 
till behandling inför olika specialdomstolar och att detta skulle kunna 
inverka på antalet registrerade civilmål. Vi har tidigare konstaterat att 
specialdomstolar i Sverige i princip följer de allmänna domstolarnas sätt 
att förfara vid behandlingen av olika mål. Att inte ta hänsyn till den in
verkan som specialdomstolarna kan ha skulle eventuellt kunna ge en missvi
sande bild av omfattningen i användandet av rättslig konfliktreglering. Nu 
är det emellertid så att de enda specialdomstolar som behandlat civilmål 
i någon större omfattning under 1900-talet och som därmed eventuellt kan 
inverka nämnvärt på detta förhållande är ägodel ningsrätterna och ägodel-
ningsdomarna. Dessa har emellertid varit i funktion sedan början av 1800-
talet. Man torde därför inte behöva tillmäta speci al domstolarna och dess 
inverkan någon större betydelse i detta sammanhang. 

Om man nu antar att antalet konflikter av den art som hör under den dispo
sitiva civilrätten inte har minskat i någon nämnvärd omfattning - ett an
tagande om en sådan minskning verkar mindre trolig - måste man alltså sluta 
sig till att andra sätt att lösa konflikter än de rättsliga anlitas i större 
utsträckning idag än tidigare. 

Ett alternativ till den rättsliga konfliktlösningsmodellen utgörs i dispo
sitiva rättsliga konflikter av skiljeförfarande. Det har emellertid hävdats 
att eftersom jurister även spelar en betydande roll vid de flesta fall av 
skiljeförfaranden kommer detta förfarande inte att i någon större utsträck
ning skilja sig från förfarandet vid behandling av mål inför allmän domstol. 
Den rättsliga modellen kommer i stor utsträckning att bilda mönster för 
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skiljeförfaranden. Oavsett detta kan man inte komma ifrån att ett skilje
förfarande på ett helt annat sätt än ett domstolsförfarande ger utrymme 
för andra bedömningsgrunder än de rent normativa. Eftersom skiljeförfaran
det i princip står utanför offentlig insyn finns ingen tillgänglig stati
stik över antalet skiljedomar. Skattningar har emellertid gjorts som tyder 
på att skiljeförfarande inte är ett alltför vanligt sätt att reglera kon
flikter på. I en preliminär rapport inom projektet "Konfliktlösning genom 
skiljedom" har P 0 Bolding antagit att "vi här i landet har omkring 200 
ski 1jeförfaranden per år som avser frågor av något så när typisk tviste
målskaraktär (smärre värderingsförfaranden o d alltså frånräknade)." 
(SOU 1972:22, s 40). 

Utifrån de hittills förda resonemangen skulle man kunna anta att andra 
former av konfliktreglering, såsom medling och förlikning, fått större 
betydelse under senare år på bekostnad av den rättsliga. Här kan man 
peka på några faktorer som eventuellt kan ha inverkat på detta förhål
lande eller som kan tänkas styrka antagandet. 

När det gäller olika former a v ekonomiska konflikter mellan företag finns 
undersökningsresultat från USA som tycks tyda på att speciellt stora före
tag som behärskar betydande delar av en marknad ej är benägna att vare sig 
anlita skiljeförfarande eller domstol när man vill få konflikter reglerade 
eller bilagda utan förhandlar i stället direkt inbördes. Skälet till detta 
skulle då enligt dessa undersökningsrest tat i första hand vara de "käns
liga" konkurrenslägen som sådana företag befinner sig i. (Landò 1968, s 77). 

En kompletterande förklaring har framförts av Aubert (1976, s 213) och går 
ut på att större ekonomiska enheter har lättare att inkalkylera en förlust 
och att de därmed har lättare att offra något för att kompromissa i förhand
lingar. 

Utifrån detta skulle man kunna anta att ju mer koncentrerad en viss marknad 
är, desto mindre benägna är företag, att anlita någon tredje part för biläg
gande eller reglering av konflikter. Detta måste naturligtvis enbart betrak
tas som en hypotes. Den kan eventuellt prövas genom att undersöka hur den 
ökade koncentrationsgraden bland svenska företag inverkat på benägenheten 
att anlita en tredje part för biläggande eller reglering av konflikter. 
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Man kan vidare tänka sig att företag i Sverige idag står bättre juridiskt 
rustade än vad man gjorde tidigare. Jurister är antagligen idag i större 
utsträckning knutna till organisationer och institutioner utanför rätts
systemet såsom till den statliga förvaltningen eller till företag. 

En faktor av stor betydelse är säkerligen den under senare år vidtagna 
nedskärningen av antalet domartjänster. Detta förhållande har inneburit 
att allt fler jurister som avsett att gå domarbanan tvingats att söka sig 
utanför denna karriär. En del av dessa har efter viss komplettering i sin 
utbildning etablerat sig som företagsjurister. Även dessa förhållanden måste 
emellertid undersökas mer ingående innan mer säkra slutsatser kan dras. 

Man kan dock förmoda att en ökning av antalet jurister som inte i första 
hand är knutna till domstolsarbete efterhand kan ha påverkat mängden be
handlade mål vid domstol. Tänkbart är nämligen att jurister idag i mindre 
utsträckning är inkopplade på att reglera konflikter i domstolarna. I 
stället kan man anta att jurister som experter eller rådgivare för indi
vider och organisationer i allt större utsträckning kommit att bidra till 
att åtgärder vidtas i syfte att förebygga domstolsprocesser. Detta skulle 

då få som effekt att mängden domstolsprocesser hölls nere på grund av 
juristernas delvis ändrade verksamhet. 

En faktor som tidigare berörts i uppsatsen är de följder som en ökad lag
stiftning fått (se ex vis Ibid, s 213 f). Denna process har säkerligen i 
vissa fall bidragit till att ge klarhet i rättsliga spörsmål som tidigare 
varit tveksamma och på grund av detta lett till process inför domstol. 
I vissa fall kan en sådan utveckling ha gjort det lättare för konflikte-
rande parter att förutsäga utgången av en rättslig process och därmed 
underlättat för parterna att göra upp i godo (Ibid, s 214). Motsatta effek
ter kan emellertid också uppstå. Genom en ökad lagstiftning ökar ju lag
rummen eller de områden som är rättsligt reglerade. För Sveriges vidkom
mande kan man dessutom beträffande de allra senaste årens lagstiftande 
verksamhet peka på tendenserna till ett ökat bruk av s k abstrakt lag
stiftningsteknik. De alltmer förekommande ramlagarna och generalklausu
lerna har genom sina allmänt hållna formuleringar snarare försvårat än 
underlättat möjligheterna för part att kunna förutsäta utgången i en rätts
lig process. Att göra en bedömning av effekterna av ökad lagstiftning på 
omfattningen av rättens konfliktreglerande verksamhet är därför mycket 
svårt. 
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DEL III: KOMPARATIV UNDERSÖKNING AV DOMSTOLARNAS KONFLIKTREGLERANDE 
VERKSAMHET 

1. BAKGRUND OCH INLEDNING 

Vi har kunnat konstatera att sekundärdataredovisningar på nationell nivå 
har både fördelar och uppenbara begränsningar. Allmänt sett ger sådana 
redovisningar en grov bild av ett bestämt socialt förlopp. I detta fall 

har redovisningen grovt visat på utvecklingen av domstolarnas konflikt-
reglerande verksamhet. Den kastar ljus över hur allmänna trender ser ut 
och ger på detta sätt underlag för antaganden om samband mellan olika 
sociala och ekonomiska faktorer och rättslig konfliktreglering. Genom de 
uppmärksammade långsiktiga trendmässiga förändringarna ger redovisningen 
dessutom möjligheter att formulera undersökningsbara problem. Då dessa 
trender emellertid skymmer de ofta komplicerade orsakssammanhang och 
strukturer som ligger bakom domstolarnas konfliktreglering, kan man sam
manfattningsvis konstatera att sådana redovisningar genererar mer fråge
ställningar än de ger svar på frågor. En sekundärdataredovisning av det 
slag som hittills gjorts måste därför följas upp av undersökningar, där 
man på ett fruktbart sätt kan tackla problem av de slag som sekundärdata
redovisningen ställer. 

1 • 1 Undersökningens allmänna karaktär 

Det metodmässiga utformning som denna empiriska undersökning fått har 

många likheter med vad Walton (1973, s 179 ff) benämnt "standardized case 
comparisons" (jämförelser av standardiserade fallstudier). Walton menar 
att en sådan metodmässig ansats kännetecknas av att teoretiska urval före
tas av undersökningsenheter. Detta görs på så sätt att man utifrån teore
tiska överväganden försöker fånga in relevanta oberoende förklaringsva
riabler. Urvalet görs med syftet att peka på likheter och skillnader mel
lan de utvalda undersökningsenheterna och att samtidigt utifrån teoretisk 
synpunkt utesluta inverkan från ovidkommande faktorer. Vidare skall enligt 
Walton själva proceduren för insamlingen av data vara standardiserad av 
reiiabi1 i tetsskäl. 

Den beskrivna utformningen av en undersökning ger enligt Walton utrymme 
för att i dataunderlaget införliva olika typer av sekundärdata. Den öpp



nar på detta sätt möjligheter att samla in data av högst skiftande karak
tär, vilket ur val idi tetssynpunkt kan vara en avgjord fördel. Allt detta 
understryker metodens teori genererande karaktär. 

Föreliggande undersökning är att betrakta som en fallstudie. Undersök
ningen bygger inte på total studi er av den rättsliga konfliktregleringen i 
Sverige utan är baserad på ett, utifrån framförallt teoretiska övervägan
den gjort, urval av två geografiska undersökningsenheter. 

Undersökningen är vidare av komparativ och longitudiell karaktär. En jäm
förelse av omfattningen och arten av rättslig konfliktreglering mellan de 
båda geografiska undersökningsenheterna görs över tiden. Dataunderlaget är 
uteslutande av sekundär karaktär. Offentlig statistik på riks- och lokal 
nivå samt insamlade arkivdata på individnivå utgör nämligen undersökningens 
dataunderlag. 

Undersökningen kommer att vara av både deskriptiv och analytisk karaktär. 
Visserligen har ex vis den amerikanske sociologen Ivan Vallier (1973, 
s 218 ff) mot bakgrund av de uppenbara teoretiska och metodmässiga prob
lem som komparativa undersökningar av makrofenomen är förknippade med 
uteslutande förordat deskriptiva ansatser. Nu kommer vi i detta arbete 
att i analyser och slutsatser ta hänsyn till ex vis de generaliserings
problem som en begränsad fallstudie är behäftad med och till de eventuella 
brister som det statistiska sekundärdataunderlaget har. 

2. UNDERSÖKNINGENS SYFTEN 

Mot bakgrund av det inledningsvis formulerade övergripande syftet att be
lysa några aspekter kring förhållandet mellan rättssystemet och samhället 
i övrigt (se sid 4), syftar den empiriska undersökning som följer att ge be
skrivningar och analyser inom ramen för detta syfte. Samtidigt avser under
sökningen att tjäna som ett komplement till den sekunärdataredovisning som 
tidigare presenterats. Ett problem i samband med tolkningen av de riksdata 
som presenterats var svårigheterna att, bland de oberoende faktorerna bakom 
rättsutvecklingen i Sverige, särskilja interna rättsliga förändringar, som 
ex vis förändringar i lagstiftning och lagtillämpning, från mer övergripande 
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strukturella och demografiska förändringar. Genom att ge följande under
sökning en komparativ och longitudiell karaktär är syftet bl a att försöka 
komma till rätta med problem av detta slag. En jämförelse mellan två ur 
socialt och ekonomiskt hänseende artskilda geografiskt och juridiskt av
gränsade områden företas därför. Denna jämförelse görs i syfte att belysa 
förhållandet mellan den rättsliga konfliktregleringens omfattning och karak
tär och sociala och ekonomiska betingelser för denna verksamhet. 

Med utgångspunkt från denna allmänna syftesbeskrivning kan flera delsyften 
formuleras. Utifrån tidigare, och av andra, gjorda undersökningar (se sid 
23) är det rimligt att anta, att olika typer av tvister och brott inför 
domstol inte beskriver någon enhetlig utveckling. Vårt första delsyfte är 
att särskilja olika typer av domstolsmål för att därmed kunna belysa det 
sätt på vilket de var för sig förhåller sig till faktorer av olika karaktär 
och på olika nivåer i samhället. 

Ett andra delsyfte består i att företa en generell bedömning av i vilken 
omfattning som olika kategorier av människor blir inbegripna i rättslig kon-
fliktreglering och om förändringar i dessa förhållanden inträffat över tiden. 
Denna bedömning är inte minst intressant mot bakgrund av de processuella och 
lagstiftningsmässiga förändringar, som under de senare trettio åren på flera 
sätt kommit att prägla domstolarnas verksamhet. I linje med vad som ovan 
nämnts är det också väsentligt att belysa det sätt på vilket olika katego
rier av människor förhåller sig andelsmässigt till olika typer av tvister 
och brott inför domstol och då både totalt och inom olika typer av tvister 
och brott. I det senare fallet kan man fråga sig om ex vis yrkesgruppernas 
andelar är stabila över tiden eller om de varierar. Att komma till klarhet 
om detta är inte minst viktigt utifrån möjligheterna att kunna särskilja de 
rent demografiska betingelserna för rättslig konfliktreglering från de socio-
ekonomiska. Ett delsyfte blir mot bakgrund av detta resonemang att undersöka 
i vilken omfattning som dels olika strukturella faktorer på nationell och 
lokal nivå och dels demografiska faktorer kan ha samband med variationer i 
den rättsliga konfliktregleringens art och omfattning. 

Lokalt inrymmer rimligen de geografiskt och juridiskt avgränsade områdena 
som ingår i undersökningen olika utvecklingsfaser av olika socio-ekonomiska 
karaktärer. Ett tredje och avslutande delsyfte blir utifrån detta antagande 
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att belysa det sätt på vilket olika lokalt och tidsmässigt begränsade ut
vecklingsfaser kan sättas i samband med den rättsliga konfliktregleringens 
art och omfattning. 

3. DATAINSAMLINGEN 

3.1 Inledning 

I likhet med andra empiriska undersökningar kan även denna undersökning på 
ett naturligt sätt indelas i olika utvecklingsfaser. Vi kommer i denna fram
ställning att tala om tre sådana faser, nämligen en planeringsfas, en data
insamlingsfas och en databearbetningsfas. Dessa faser kan betraktas som na
turliga, dels därför att de var för sig inrymmer olika typer av forsknings
arbete förbundet med sina specifika forskningsproblem och dels därför att 
de beskriver en logisk utvecklingskedja i en forskningsprocess. Ett fram
gångsrikt datainsamlingsarbete förutsätter ingående kunskaper om det ämne 
man skall studera och en noggrann planering. En förhållandevis friktionsfri 
databearbetning förutsätter å sin sida tillgång till relevanta data. Nu 
innebär detta emellertid ytterst sällan att de olika utvecklingsfaserna 
tidsmässigt strikt följer på varandra i den ordning som beskrivits ovan 
eller att de tidsmässigt är strikt avgränsade från varandra. Ibland måste 
uppgifter kompletteras i en "föregående" fas i forskningsprocessen för att 
lösa ett uppkommet problem i den fas, som man för tillfället befinner sig i. 
Detta förutsätter med andra ord en levande dialog inte bara mellan undersök
ningens olika faser utan även mellan teori och empiri. Vidare består de 
flesta empiriska undersökningar inte enbart av ett enhetligt utvecklings
förlopp utan inrymmer ofta flera smärre och till varandra kompletterande 
delprojekt, som vart och ett innehåller sina specifika problem och som 
tidsmässigt kan förhålla sig till varandra på olika sätt i praktiken. Dessa 
förbehåll är naturligtvis realiteter för alla de som sysslat med empirisk 
forskning. Här ställs man samtidigt inför ett dilemma. Skall man ge en 
realistisk, och tyvärr samtidigt en osystematisk beskrivning av undersök
ningsförloppet med alla de turer och vedermödor som ett sådant kan inrymma, 
eller skall man sälla sig in i ledet av alla de, som ger "idealbeskrivningar" 
i vilka forskningsprocessen systematiskt presenteras i en logisk följd. Att 
dispositionen i den fortsatta framställningen bygger på det senarenämnda 
alternativet har givetvis sina bestämda skäl. Dels är det både lättare och 
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ger samtidigt skrivaren en hjälp att utifrån en på förhand bestämd mall 
sortera sitt material på ett systematiskt sätt och dels gör naturligtvis 
denna systematik det lättare för läsaren att få en överblick över under
sökningens förlopp. Läsaren bör emellertid samtidigt beakta de förbehåll 
som nämnts ovan. 

3.2 Planeringsfasen 

Till att börja med skall vi koncentrera oss på de planeringsproblem som 
har direkt praktisk anknytning till den empiriska undersökningen. Dessa 
problem är förknippade med de urvalsförfaranden som genomförts i olika 
steg. Dels kommer motiven bakom dessa urvalssteg att presenteras. Vidare 
ges beskrivningar av själva urvalsprocessen. I anknytning till detta dis
kuteras även de eventuella teoretiska och metodmässiga begränsningar, som 
de olika urvalsförfarandena fört med sig. 

Urvalsförfarandet kan, som antytts ovan, beskrivas i olika steg. I det in

ledande steget har val av geografiska undersökningsenheter och avgränsning 
av undersökt tidsperiod företagits. De följande urvalssteget avser det 
antal domar, som skall ingå i en "huvudpopulation". Utifrån denna "huvud-
population", som inbegriper samtliga typer av mål inför domstol, har näm
ligen i ett tredje steg ett urval av vissa bestämda typer av mål inför 
domstol gjorts. Vi kommer nu att närmare redogöra för urvalsförfarandet. 

3.2.1 Urvalsförfarandet 

Steg I: Val av undersökningsenheter samt avgränsning av undersökt tids
period. 

Urvalet av geografiska undersökningenheter sammanhänger i stor utsträckning 
med denna undersöknings komparativa eller jämförande karaktär. De utvalda 
undersökningsenheterna bör uppfylla vissa kriterier för att en komparativ 
undersökning skall bli meningsfull. 

Både teoretiska och metodmässiga kriterier ligger bakom ett urval av denna 
art. Dessutom kommer givetvis resursmässiga hänsynstaganden med i bilden. 
Följande kriterier har varit vägledande för valet av geografiska undersök
ningsenheter: 



- att tydligt kunna urskilja skillnader mellan undersökningsenheterna med 
avseende på oberoende variabler. Eftersom de oberoende variablerna i 
föreliggande undersökning antas bestå av olika sociala, ekonomiska och/ 
eller demografiska förutsättningar för domstolarnas konfliktreglerande 
verksamhet kan skillnaderna mellan de geografiska enheterna ex vis avse 
industrialiseringsgrad, sysselsättningsstruktur, befolkningsutveckling 
etc. 

- att göra ett urval av enheter som underlättar möjligheterna till att 
hålla ovidkommande variabler under kontroll. Denna målsättning kan åt
minstone till en del realiseras genom att välja enheter av likartad 

storleksordning både med avseende på areal och invånarantal och sam
tidigt välja enheter som lyder under ett och samma rättssystem. Syftet 
är att utifrån dessa kriterier minska effekter av skillnader mellan de 
undersökta enheterna med avseende på den formella och informella sociala 
kontrollen. 

- att ge dataunderlag som gör statistiska bearbetningar meningsfulla. An
talet mål i de i undersökningen aktuella underrätterna skall åtminstone 
vara av sådan omfattning att de kan bilda underlag för analyser av olika 
typer av tvister och brott inför domstol. 

- att statistiska sekundärdata för de i undersökningen aktuella enheterna 
finns tillgängliga och att enheterna under längre tid har utgjort statis 
tiska enheter för det offentliga statistikutbudet. 

- att datainsamlingen kostnadsmässigt hålls inom vissa på förhand givna 
ramar och att samtidigt avkall på de ovannämnda kriterierna i möjligaste 
mån kan undvikas. 

Även valet av undersökt tidsperiod har föregåtts av bedömningar utifrån 

teoretiska och metodologiska kriterier. Följande bedömningsgrunder har ut
gjort bakgrunden till val av tidsperiod i undersökningen: 

- att perioden är av sådan omfattning att den dels inrymmer olika utveck
lingsfaser hos de geografiska undersökningsenheterna och dels ger möjlig 
heter till ur statistisk synpunkt meningsfulla tidsserier. 

- att förlägga den undersökta perioden till modern tid. Detta har inte en
bart sin grund i att materialet skall ha aktualitet utan har även sin gr 
i att ju längre tillbaka i tiden man förlägger den undersökta perioden, 
desto sämre möjligheter har man att använda sig av sekundärdata av typen 
offentlig statistik. 
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Utifrån dessa kriterier har följande val av geografiska undersökningsen
heter och följande tidsmässiga avgränsning av undersökningen gjorts: 

De geografiska enheter som ingår i undersökningen motsvarar Umeå och Luleå 
före detta städer som samtidigt motsvarar respektive städers domsagor. 

Att just Umeå och Luleå kommit att bilda de två undersökningsenheterna 
har framför allt två skäl. Det ena är av teoretisk natur. Medan Luleå 
är en utpräglad industri- och sjöfartsstad är Umeå sedan gammalt en för
valtnings- och skolstad. Skillnader i invånarantalet har dessutom sedan 
länge varit relativt måttligt. Det andra skälet är praktiskt och resurs
mässigt, eftersom författaren för närvarande tjänstgör i Umeå och är född 
och uppvuxen i Luleå. Luleå ligger dessutom mindre än 30 mil från Umeå. 
Domar vid de två domsagornas rådhusrätter har undersökts under en 30-års-
period, nämligen åren 1940-69. Att undersökningen är baserad på just domar 
förtjänar redan i detta sammanhang en speciell kommentar. Man skulle ju 
kunna tänka sig att undersökningen i stället baserade sig på mål i anslut
ning till att de registrerades av domstolarna. Nu är emellertid möjlighe
terna obefintliga att samla in olika data som är väsentliga för undersök
ningens genomförande om man i undersökningen skulle utgå ifrån denna 
strategi. Endast domarna ger ett relevant dataunderlag. 

Steg II: Urval av domar 

Ett stratifierat slumpmässigt urval i alla steg av samtliga domar vid de 
två rådhusrätterna under 30-årsperioden har genomförts. Strati fi eringen 
har varit både geografisk, mellan Umeå och Luleå domsagor eller städer, 
och rättslig, mellan huvudgrupperna tvistemål och brottmål. Med utgångs
punkt från de totala antalet registrerade domarna och mot bakgrund av teo
retiska och metodmässiga kriterier av ovannämnda karaktär har fastslagits 
att populationen skall omfatta 10 % av samtliga domar i brottmål och hälften 
av samtliga domar i tvistemål vid de båda rådhusrätterna. 

Till hjälp att uppnå ett proportionellt urval över tiden har de domsnummer 
som regelmässigt och i löpande tidsföljd noteras på samtliga domar utnytt
jats. Följande urvalsförfarande har tillämpats: 
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Varannan dom i tvistemål under 30-årsperioden ingår i urvalet. Urvalet 
av domar i brottmål har konstruerats på följande sätt. Totala antalet 
domar fastställdes årsvis utifrån domstolsregistret. Tio procent slump
mässigt utvalda domar inom varje år har därmed kommit att ingå i urvalet 
av domar. Slumpgenerator tillämpades för detta urvalsförfarande. 

Steg III: Val av specifika typer av tvistemål och brottmål 

Vi har låtit vissa typer av brott utgå ur undersökningspopulationen och 
urvalet. När det gäller typer av brottmål har kriterierna för att tillhöra 
undersökningspopulationen varit: 

- att domarna inom respektive brottstyp kan förväntas vara tillräckligt 
många för att kunna möjliggöra meningsfulla statistiska bearbetningar. 
Detta metodmässiga kriterium har utvecklats så att en skattning av an
talet domar inom respektive brottstyp och för respektive geografisk 
undersökningsenhet har företagits utifrån de antal domar som totalt 
avfattas i Sverige. Underlaget för denna skattning har dels utgjorts 
av offentlig statistik och dels, för att erhålla jämförbara proportioner, 
befolkningssiffror för Sverige och för de geografiska undersökningsenhe
terna. 

- att välja brottstyper som tillsammans är av skiftande karaktär. Avsikten 
har då varit att företa ett urval av brottstyper som täcker av dikotomi-
seringar av den typ som man vanligen möter vid diskussioner om brottslighe
tens utveckling, ex vis traditionella och moderna brott, våldsbrott och 
egendomsbrott, bagatellbrott och allvarligare brott samt arbetarklassbrott 
och överklassbrott. Samtidigt är det en fördel ur analytisk synpunkt om 
de utvalda brottstyperna uppvisar hög grad av enhetlighet med avseende på 
ovanstående kategoriseringar eller dikotomier. 

- att välja brottstyper vars processuella handläggning i domstolarna inte 
på ett avgörande sätt undergått förändringar som kan försvåra eller om
intetgöra datainsamlingsarbetet. Man skulle ex vis kunna tänka sig att 
handläggningen av vissa brottstyper blivit helt rutinmässiga med den 
uppenbara följden att för undersökningen väsentliga data skulle bli 
omöjliga att insamla. 
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Med utgångspunkt från ovanstående kriterier har urvalet av domar kommit 

att innefatta följande brottstyper: 

Fylleri är sedan den 1/1 1977 avkriminaliserat men avsåg tidigare en för
seelse som innebar att någon "... på allmän plats, utom- eller inomhus, 
uppträder berusad av alkoholhaltiga drycker så att det framgår av hans åt
börder eller tal..." Denna förseelse beskrevs i lagrummet Brottsbalken 

(BrB) 16:15 och Strafflagen (SL) 18:15 t o m år 1948 och SL 11:10 efter 
1948. Fylleri betraktades som ett bagatell brott som i brottsbalken hörde 

under rubriken "Brott mot allmän ordning". 
Misshandel avser de fall då gärningsmannen uppsåtligen har tillfogat annan 
"... kroppsskada, sjukdom eller smärta..." eller då denne försatt annan i 
"... vanmakt eller annat sådant tillstånd ..." (BrB 3:5). Misshandel hör 
i brottsbalken under rubriken "Brotten mot liv och hälsa" och ska alltså 
b e t r a k t a s  s o m  e t t  v å l d s b r o t t .  H ä r  i n b e g r i p s  s a m t l i g a  g r a d e r  a v  m i s s h a n d e l  d v s  
misshandel som är att anse som ringa, misshandel samt grov misshandel. De motsvaras 

av lagrummen BrB 3:5-6 och 3:10 samt SL 11:14 tom 1948 och 15:31 efter 
1948, SL 14:16 fram till 1/7 1957 samt t o m 1/1 1965 SL 14:4-5, 10-13, 

15 (1:a stycket), 18, 29, 36 (2:a stycket), 38 och 40. 
Stöld föreligger då någon "... olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt 
att tillägna sig det ...". Tillgreppet måste innebära vinning för gärnings
mannen och skada för den som blir bestulen (BrB 8:1). Här inkluderas samt
liga grader såsom snatteri, stöld och grov stöld. Före 1942 fanns även 
brottsbenämningen inbrott i strafflagen. De lagrum som ingår i denna brotts
typ är BrB 8:1-2, 4 och 10 samt SL 20:1 (l:a och 2:a stycket), 3 (l:a 
stycket), 4 (l:a och 2:a stycket), 5-10 samt 13 för åren fram tom 1942. 
Efter 1942 ingår SL 20:1-2, 4 samt 10. Stöld befinner sig i brottsbalken 

under rubriken "Stöld, rån och andra tillgreppsbrott". 
Bedrägeri avser "... den som medelst vilseledande förmår någon till handling 
eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för 
den vilseledde ..." (BrB 9:1). Som Nelson (1970, s 82) påpekat skall alltså 
vilseledande vara "... orsak till motpartens beteende". Bedrägeri, som lyder 
under kapi tel rubri ken "Bedrägeri och annan oredlighet", inbegriper här samt
liga grader, dvs bedrägligt beteende, bedrägeri och grovt bedrägeri. 
Före 1942 inkluderade bedrägeri brottet även rubriceringar som orätt i mä
tande, bedrägeri genom spådom, signeri eller annan vidskepelse. Dessutom 
rubricerades före 1942 vissa brott, som idag betraktas som bedrägeri brott, 
som förfalskningsbrott. Lagrum som ingår i denna brottstyp är BrB 9:1-3, 
samt 11 och SL 22:1, 2 (l:a och 2:a stycket),5 (l:a och 2:a stycket), 15 
och vidare de som förfalskningsbrott rubricerade SL 12:4-6, 7 (l:a stycket) 

samt 8 före 1942 samt SL 21:1-3 samt 8 fr o m 1942. 
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Skattebrott slutligen, avser brott eller förseelser mot skattestrafflagen 
och mot olika speciella förordningar av typen uppbördsförordningen, taxe
ringsförordningen och hundskatteförordningen. Till denna brottstyp hör 
falskdeklaration och vårdslös deklaration som båda fr o m 1944 kan be
straffas enligt bl a skattestrafflagen. 

De flesta brottstyper som inte ingår i undersökningen har förväntats vara 
alltför få till antalet för att kunna ge underlag för meningsfulla sta
tistiska bearbetningar. Detta är emellertid inte fallet beträffande ex vis 
de olika trafikbrotten som ju förekommer i relativt riklig omfattning. Ute
slutandet av trafikbrotten ur undersökningsmaterialet motiveras framför allt 
av att en stor del av dessa brott undergått en avsevärt förenklad och ruti-
niserad handläggning. Det summariska förfarande som efterhand införts i 
domstolarna har för undersökningens vidkommande medfört att väsentliga data 
inte finns registrerade för senare delen av undersökningsperioden när det 
gäller de mest frekventa trafikbrotten. 

Beträffande typ av tvister inför domstol har kriterierna bakom valet 
varit följande: 

- att enbart tvister, där olika alternativa möjligheter till konfliktreg
lering varit möjliga, medtagits i undersökningsmaterialet. Det stora 
antalet indispositiva mål, som i princip kräver rättslig reglering för 
att få ett tillstånd eller en situation ändrad, har därmed uteslutits. 

- att endast medta tvister vars handläggning i domstolarna inte på ett 
avgörande sätt undergått förändringar som kunnat försvåra eller helt 
omöjliggöra insamlandet av väsentliga data. 

- att utesluta tvister vars handläggning i domstolarna kan förväntas vara 
av så rutiniserad karaktär att uppgifter som är av väsentlig betydelse för 
undersökningen inte finns löpande registrerade i de arkiverade domarna. 

Utifrån det första kriteriet angående dispositionsrätten över det man 
tvistar om har de stora antalet familjerättsliga tvister uteslutits. 
Tvister om expropri ering, växel och check har uteslutits utifrån framför 
allt det andra kriteriet. Under datainsamlingens gång har dessutom kon
kurstvister uteslutits ur undersökningsmaterialet av framför allt det 
tredje skälet. 
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De tvister som ingår i undersökningsmaterialet kan då indelas i följande 
kategorier med avseende på vad man konkret tvistar om: 

Fast egendom inbegriper tvister om markägande samt om byggnader som be
finner sig på den ägda marken. Till denna kategori hör vidare tvister om 
arrende och hyror gällande hus eller del av hus samt vräkning och avhys-
ning. 

Lös egendom inbegriper tvister om all egendom som inte är fast (se ovan!). 
Byggnader på "ofri grund" är ex vis lös egendom. Med byggnad på ofri grund 
avses en byggnad som en person äger medan en annan person äger marken som 
byggnaden står på. Lös egendom motsvarar i övrigt närmast beteckningen 
"lösören". I denna kategori inbegrips därför tvister rörande avbetalnings
köp samt köp, gåva eller byte av lös egendom. I denna undersökning har 
dessutom tvister som rör försträckning och borgen inbegripits i denna kate
gori. Försträckning avser det man i dagligt tal benämner lån. 
Bolags- och föreningstvister inbegriper bolags- och föreningsbildning, del
ägares ansvar och rättigheter samt medlemsskapsfrågor. I den fortsatta da
tabearbetningen har de fåtal tvister som i undersökningsmaterialet rör denna 
kategori i allmänhet sammanförts med tvister om lös egendom eftersom fler
talet tvister avseende bolag och föreningar i grunden är av samma ekonomiska 
karaktär som tvister om lös egendom. 
Arbetsavtal, försäkring och pension avser när det gäller arbetsavtal tvis
ter om anställningsförhållanden inklusive lönetvister. Som tidigare nämnts 
ingår inte tvister som rör entreprenad i undersökningsmaterialet. 
Skadestånd slutligen, inbegriper tvister som avser ersättningskrav på 
grund av inträffad skada. 

3.2.2 Insamlande data från domarna 

Förutom domsnumner, årtal för domarnas verkställande och mål rubricering, 
inklusive lagrum, har följande data insamlats från de i urvalet ingående 
domarna: 

För att om möjligt få en bild av tvisternas och brottens ekonomiska omfatt
ning har de ekonomiska värden som tvisterna och brotten inrymmer noterats 
i de fall dessa förekommit. Vidare har domsluten, och beträffande brotten 
även påföljderna noterats i de fall då brottmålen enbart avser en brotts
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rubricering. I brottmål med flera brotts rubri ceringar har registreringar 
av påföljder ansetts meningslösa då man inte kunnat relatera en viss be
stämd påföljd till ett visst bestämt brott. 

När det gäller de som är inbegripna i mål inför domstol bör poängteras 
att både brottmål och tvistemål rent formellt alltid inbegriper parts-
förhållanden. I brottmål ingår naturligtvis alltid en tilltalad, som då är 
den som ställs till svars för en handling eller en underlåtenhet till hand
ling. I samtliga brottmål utgör åklagaren den formelle motparten. Dessutom 
förutsätter vissa brottmål en eller flera målsägare som är den eller de 
som i egenskap av "offer" för ett brott har antagits lida skada av den 
handling eller underlåtenhet till handling som den tilltalade har ställts 
till svars inför. Tvistemålen avser, vilket ju själva benämningen anger, 
i princip alltid ett partsförhållande där kärande är den part som yrkar 
något och som för tvisten inför domstol. Motparten i en tvist, den sva
rande, är den eller de mot vilket yrkandet riktas. Parterna kan antingen 
vara fysiska eller juridiska personer. De senarenämnda avser ex vis bolag, 
föreningar eller stiftelser. 

Ett mål inför domstol kan inbegripa en eller flera partsförhållanden där 
en eller flera tilltalade ställs mot en eller flera målsägare eller där 
en eller flera kärande ställs mot mer än en svarande. Ju fler inblandade 
ett mål inför domstol har, desto större sociala effekter kan man förmoda 
att ett mål kommer att få. Inte minst av praktiska skäl sammanförs ofta 
ex vis flera tilltalade till en och samma rättegång i ett brottmål. Dessa 
tilltalade är då misstänkta för att tillsammans ha begått ett eller ett 
flertal brott. Dessutom kan de var för sig vara åtalade för andra brott 
som inte haft samband med den medåtalade. Vi kan nu illustrera detta med 
följande exempel. Vi antar att ett mål består av två tilltalade, nämligen 
person A och person B. Dessa personer är misstänkta för att tillsammans 
ha förövat en stöld gentemot målsägare C. Samtidigt är tilltalad A åtalad 
för fylleri och ringa misshandel, det senare gentemot målsägare D. I detta 
enda mål kan vi alltså finna två tilltalade, tre partsförhållanden, nämligen 
tilltalad A gentemot målsägarna C och D, samt tilltalad B gentemot målsägaren 
C, samt slutligen uppdelat på de olika partsförhållandena, fyra brottsrub
riceringar eller åtalspunkter, nämligen stöld, fylleri och ringa misshandel 
för tilltalad A och stöld för tilltalad B. I den offentliga domstolsstati
stiken registreras vanligen dels enbart tilltalade och dels enbart "huvud-
brottet", m a o det brott för vilket strafflagen föreskriver den högsta 
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straffsatsen. I syfte att belysa de sociala effekterna av domstolarnas 
verksamhet som konfliktreglerare och samtidigt belysa de olika partsför
hållandenas karaktär har målen i denna undersökning registrerats på det 
sätt som beskrivits ovan. När vi därför i fortsättningen ex vis disku
terar olika kategorier av tilltalade, utgör dessa antingen ena parten 
i ett partsförhål lande eller ett konfliktpar, eller tilltalad i mål utan 
målsägare som motpart. När vi vidare diskuterar brottsfrekvenser eller 
brottsandelar, avser denna diskussion de olika brottsrubriceringar som 
ingår i varje konfliktpar. Motsvarande resonemang gäller för tvistemål. 

Följande uppgifter har insamlats om parterna: 
Beträffande fysiska personerna har uppgifter insamlats rörande parternas 
yrkestillhörighet, kön, national i tet samt eventuellt utnyttjande av insti
tutet fri rättegång. I brottmål har dessutom födelseår för den tilltalade 
registrerats. Uppgifter om födelseår finns vanligtvis inte registrerat i 
domar om tvistemål. 

Yrken har klassificerats med hjälp av förslaget till yrkesklassificering 
som framlagts av Arbetsgruppen för socio-ekonomisk gruppering (ASEG)/ 
Carlson m fl 1974, s 381 ff/. I korthet har indelningsgrunderna varit: 

a/ yrkesverksam eller ej? 
b/ anställd eller företagare? 
c/ bland anställda: utbildningskrav och position i organisationshierarkin 
d/ bland anställda: normal organisationstillhörighet 
e/ bland företagare: näringsgren och företagsstorlek 

De yrkesverksamma består då av följande grupper (se figur på nästa sida): 
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F i g u r :  S o c i o - e k o n o m i s k a  g r u p p e r i n g a r ,  y r k e s v e r k s a m m a  

"Direktionen" 

10r 
Ledande 
befattningar 

0.3 % 

Specialister 

Krav på 5-års 
utbildning 

6,5 % 

Större företagare 

Med 5 
anställda 

Mästare Ingenjörer m. fi. 

Krav på 3-4 års 
utbildning 

! 1.4 % 

8 
Krav på 3-4 års 
utbildning 

12,9 % 

Facklärda Assistenter m. fl. 

Krav på 2 års 
utbildning 

17,1 % 

7 
Krav på 2 års 
utbildning 

5,5 % 

Bönder Mindre företagare 

Större 
lantbruk 

Med 1 —4 
anställda 

1,9 % 

Icke facklärda Kontorister m. fl. 

Krav på 1 m ån. 
— 1 års utbildning 

20,1 % 

Krav på 1 må n. 
— 1 års utbildning 

9 i °/ 
y  '  —  /o  

Tempoarbetare m. fl. Vaktmästare m. fl. 

5 
Inga utbild
ningskrav 

15,8 % 

Inga utbild
ningskrav 

1,5 

Småbrukare Egensysselsatta 

11 
Mindre 
lantbruk 

2,5 % 

Utan 
anställda 

Anställda, normalt 
LO-organiserade 
' 'Arbetare" 

T 

Anställda, normalt 
organiserade i TC O, 
SACO etc. 
"Tjänstemän" 

Lantbrukare 

F 

Företagare 

De b eteckningar på grupperna som här angivits är enbart preliminära och används som arbets
namn. D e flesta beteckningarna består av ett typvrke inom resp. grupp. Numreringen (1—15) av 
grupperna är löpande. 

Källa: Carlsson m fl, 1974, s 385 

Procenttalen i figuren anger andelen för varje grupp bland totala antalet 
yrkesverksamma enligt 1968 års levnadsnivåundersökning. Enligt denna un
dersökning utgör de yrkesverksamma 62 % och de icke yrkesverksamma 38 % 
av hela befolkningen. 
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De icke yrkesverksamma är enligt förslaget indelade i följande grupper: 

1/ hemmafru/man (45,5 % av icke yrkesverksamma enligt ovannämnda källa) 
II/ pensionärer (22,9 %) 
III/ studerande, som i sin tur indelats efter den nivå studierna bedri

vits på (21,4 %) 
IV/ övriga inkluderande förtidspensionärer, permanent arbetslösa, oklassi-

ficerbara värnpliktiga och oklassificerbara övriga (10,2 %) (Ibid, 
s 390 ff). 

I den fortsatta diskussionen har de icke yrkesverksamma sammanförts 
till en restgrupp övriga samt de i materialet fåtaliga inom kategorin 
lantbrukare till kategorin företagare. 

De juridiska personerna har indelats i sex kategorier, nämligen a/ före
tag exklusive varuhus, b/ varuhus, c/ försäkringsbolag, d/ statliga verk 
och myndigheter inklusive landsting och länsstyrelser, e/ primärkommunala 
myndigheter, samt f/ en restkategori övriga. 

Yrkesutbildningens längd är den centrala indelningsgrunden i den socio-
ekonomiska indelningen som beskrivits. Det rör sig om en skiktning av den 
typ som omnämndes på sidan 20 . Nu kan man fråga sig varför inte en klass
indelning tillämpats utifrån en marxistisk klassanalys (jämför sid20f). 
Therborn (1972) har nämligen utifrån folkräkningsmaterial gjort en klassi
ficering av förvärvsarbetande. Denna klassificering utgår ifrån den arbe-
tandes ställning i produktionen. Skälen till vårt val av yrkesklassifi
cering är flera. För det första har Ahrne (1977) vid en jämförelse mellan 
den socioekonomiska yrkesindelningen och Therborns klassindelning kommit 
fram till att gränserna mellan yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän 
väl överensstämmer med gränserna mellan arbetarklass och mellanskikt i 
Therborns klassificering. Vad som skiljer är klassificeringarna i nom 
respektive klass eller yrkeskategori. Ett andra skäl är mot bakgrund 
av denna skillnad att inkomstskillnader kommer till klarare uttryck 
i den socioekonomiska yrkesindelningen (Ibid, s 26). Det har mot bak
grund av det resonemang som fördes på sidorna 39ff a nsetts vara väsent
ligt att tillämpa ett klassificeringssystem söm på bästa sätt anger för
delning av ekonomiska resurser. Ett tredje skäl är att den socioekonomiska 
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indelningen till skillnad från Therborns även tillhandahåller en klassi
ficering av de icke yrkesverksamma. Att de icke yrkesverksamma och dess
utom juridiska personer kan utgöra parter vid rättslig konfliktreglering 
är avslutningsvis ett avgörande skäl till att vi hittills och även i 
fortsättningen kommer att diskutera parterna inför domstol i termer av 
kategorier och inte i termer av klasser eller skikt. 

3.3 Datainsamli ngsfasen 

3.3.1 Datainsamlingsarbetet 

För insamlandet av data ur de arkiverade domarna anställdes två assis
tenter. De var sysselsatta med detta arbete under sommaren 1976. Arbetet 
ägde rum vid tingsrätterna (f d rådhusrätterna) i Umeå och Luleå. Där 
ställdes speciella arbetsrum till assistenternas förfogande. Blanketter 
för ifyllande av data samt instruktioner för dätainsamlingsarbetet (se 
appendix), var iordningställda i förväg. Vid den praktiska instruk
tionen vid Umeå tingsrätt diskuterades problem i anslutning till insam
lingsarbetet. Detta genomfördes med utgångspunkt från de praktiska 
problem som uppstod när blanketterna och instruktionerna konfronterades 
med domar ur olika årgångar av det arkiverade dataunderlaget. Under 
datainsamlingsarbetet hölls dessutom löpande kontakt mellan projekt
ledning och assistenterna. Förutom ifyllande av uppgiftsblanketterna 
bestod assistenternas arbete i att särskilt registrera lagrum och doms
nummer för de domar som enligt instruktionerna inte skulle medtas i un
dersökningen. Detta gjordes för att i efterhand kunna kontrollera urvalet. 

De problem som uppstod under datainsamlingsarbetet gällde i första hand 
de förändrade rutiner som domstolarna i vissa fall företagit när det gällde 
uppgiftsregistreringen i domarna. Vidare uppstod problem på grund av för
ändrade rutiner när det gällde var och hur domarna arkiverades. Problem av 
detta slag angreps och avklarades under arbetets gång. 

3.3.2 Problem i samband'med datainsamlingen 

En undersökning som uteslutande bygger på sekundärdata har sina speciella 
problem. De data man samlar in är av naturliga skäl inte konstruerade 
för att uppfylla de specifika teoretiska och metodmässiga krav som speci-
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fika undersökningar i efterhand ställer. Man är därför tvungen att söka 
minimera de problem som uppstår på grund av denna diskrepans. Problem 
av detta slag har i stor utsträckning kommit att prägla arbetet med 
föreliggande undersökning. 

När de undersökta rådhusrätterna har haft skilda principer för regist
rering av olika data i domarna och när variationer i detta avseende har 
kunnat konstateras inom en rådhusrätt över tiden har uppgiften varit att 
med hjälp av domstolspersonalen rekonstruera registreringsprinciperna. 
Syftet har därmed varit att göra olika kategoriseringar likvärdiga över 
tiden och mellan de två rådhusrätterna. 

Svårare problem har uppstått när data i de arkiverade domarna helt eller 
delvis saknats. Detta har i huvudsak gällt data avseende de olika parterna 
i målen. Parts yrke har ex vis ibland utelämnats. Dessutom har i ett be
gränsat antal mål domsbeskrivningar helt saknats i arkivmaterialet. Mycket 
summarisk registrering har ex vis ägt rum av vissa smärre tvistemål rörande 
lös egendom. Den ur undersökningssynpunkt väsentliga variabeln yrkestill-
hörighet har därmed inte kunnat medtas i sådana fall. Detta har varit prob
lematiskt av framför allt det skälet att det varit svårt att företa en 
meningsfull bortfallsanalys av denna del i undersökningen. Vi kommer senare 
i samband med resultatredovisningen att närmare diskutera detta problem. 
Hur som helst bör variabeln yrkestillhörighet tolkas med viss försiktighet 
i den fortsatta framställningen. 

Ytterligare några komplikationer i samband med datainsamlandet måste be
aktas när materialet sedan i efterhand skall tolkas. Vi har som tidigare 
nämnts inte enbart varit intresserade av de tilltalade i brottmål och de 
kärande i tvistemål utan snarare av de konfliktpar som agerat inför dom
stol. Det har således varit av vikt att, när så varit möjligt, knyta till
talade och kärande till respektive målsägare och svarande. 

Man skulle kunna känneteckna ett brottmål som en konflikt mellan enskilda 
och allmänna intressen. De enskilda intressena utgörs av tilltalade. 
Staten skall värna det allmännas intresse. Som representant för staten 
fungerar i ett brottmål en åklagare. I vissa brottmål kan åklagare dess
utom tjäna som ombud för en eller flera målsägare. Målsägaren är den som 
lidit skada vid ett brott. I andra brottmål förekommer av naturliga skäl 
inga specificerade målsägare. I vårt urval gäller detta ex vis i mål rö
rande skattebrott samt fylleriförseelser. Vid registreringen av brottmålen 
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har tilltalade och eventuella målsägare fått utgöra konfliktpar. I brott

mål utan målsägare har endast den eller de tilltalade registrerats. 
Vissa mål har genom att de inbegripit flera tilltalade och/eller måls
ägare i skiftande konstellationer varit relativt komplicerade att re
konstruera i efterhand med hjälp av domsakterna. Vissa mål har ex vis 
inbegripit två eller flera tilltalade samtidigt som de inbegripit två 
eller flera målsägare. Dessutom har målen då ofta avsett flera åtalspunk
ter och domslut. Det har i sådana fall varit ytterst komplicerat och tids
ödande och ibland helt omöjligt att relatera "rätt" tilltalad till "rätt" 
målsägare samt dessutom relatera "rätt" tilltalad och målsägare till "rätt" 
brottstyp. Utgångspunkten för rekonstruktionen har emellertid hela tiden 
varit att särskilja de tilltalade från varandra inom varje sådant mål och 
därefter utifrån det arkiverade domslutet relatera dessa tilltalade till 
de eventuellt olika målsägarna. Någon enhetlig mall för detta rekonstruk
tionsarbete har inte på förhand kunnat fastställas. I stället har varje 
mer komplicerat mål i efterhand diskuterats mellan assistenter och pro
jektledning. 

Trots att datainsamlingen till stor del standardiserats har komplikationer 
till ovannämnda karaktär säkerligen inneburit att framför allt vissa 
brottstyper kommit att antingen över- eller underrepresenteras något. I 
ett så långt tidsperspektiv och med det antal domar som det undersökta 
materialet trots allt innefattar kan antagligen dessa slumpeffekter i 
stort sett negligeras. 

En annan komplikation i samband med datainsamlingsarbetet har avsett den 
förändring som områdesmäss igt ägde rum i samband med att Umeå rådhusrätts 
domsaga år 1964 sammanslogs med omgivande domsagor. I samband med denna 
sammanslagning kom även domarna för hela det nybildade området att sam
arkiveras. Genom att med hjälp av domstol spersonalen rekonstruera de 
principer som styrde målens fördelning mellan domstolarna före 1965 kunde 
denna komplikation lösas. Bl a har för detta ändamål följande principer 
följts. För "rätt" områdesmässig placering av domarna har i första hand 
plats för brottets förövande i brottmål och i andra hand den tilltalades 
och i tvistemål den svarandes bostadsadresser jämförts med förteckningar 
över de gator som ingått i Umeå f d stad som samtidigt utgjorde Umeå råd
husrätts domsaga. Denna uppdelning i efterhand har löpt utan komplika

tioner. 
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3.4 Sekundärstatistik som rör faktorer bakom rättsutvecklingen 

3.4.1 Inledning 

Att basera en diskussion om domstolarnas konfliktreglerande verksamhet på 
data som uteslutande hämtats från de arkiverade domsgrunderna skulle ge 
undersökningen en uteslutande deskriptiv karaktär. Frågor som avser att 
belysa samband mellan strukturella faktorer och domstolarnas konflikt-
reglerande verksamhet skulle därmed bli helt obesvarande. För att ut
vidga undersökningens ambitionsnivå till att även göra analyser av så
dana faktorers inverkan måste även andra typer av data insamlas, som 
inte hämtats internt från rättssystemet. Bakom en sådan forskningsstra
tegi ligger naturligtvis ett allmänt antagande om att variationer i 
frekvenserna av rättslig konfliktreglering över tiden åtminstone till 
en del kan förklaras utifrån socio-ekonomiska faktorer på olika nivåer 
i samhället. 

I följande avsnitt diskuteras inledningsvis några allmänna teoretiska 
antaganden och modeller. Denna diskussion följs upp av en genomgång och 
en diskussion kring de statistiska sekundärdata som denna fas av under
sökningen till stor del kommer att baseras på. 

3.4.2 Sekundärdataunderlaget 

Vi har vid flera tillfällen med hänvisning till tidigare utförda under
sökningar konstaterat att man ej kan förvänta sig enhetliga samband mellan 
olika typer av socio-ekonomiska faktorer och olika typer av brott och 
tvister i domstolarna. Mot bakgrund av detta har det varit väsentligt att 
inte binda upp den fortsatta diskussionen kring entydigt formulerade hypo
teser utan att i stället utifrån allmänt formulerade teoretiska utgångs
punkter empiriskt söka sig fram till rimliga samband mellan samhällsstruk
tur och rättsutveckling. 

Man skulle kunna formulera problemet på följande sätt. Utifrån vår enkla 
teoretiska modell (se fig, s 38 ) kan man tänka sig en serie oberoende 
faktorer av strukturell eller demografisk karaktär på olika samhälls
nivåer. Bland den mängd data som indikerar sådana faktorer väljer vi, 
med de teoretiska och metodologiska överväganden och de begränsningar 



som görs, ett antal oberoende faktorer som kan sägas bilda undersökningens 
manifesta struktur av oberoende faktorer. Ur undersökningsresultaten från 
domarna vid de båda rådhusrätterna har dessutom sammanställts tidsserier 
av för undersökningen aktuella typer av brott och tvister. Utifrån vår 
allmänna modell är dessa tidsserier olika indikatorer på domstolarnas 
konfliktreglerande verksamhet och kan sägas bilda undersökningens mani-
festa struktur av beroende faktorer. Nu är det naturligtvis långt ifrån 
säkert att dessa manifesta strukturer korresponderar mot varandra på 
det sätt som modellen visar. En mängd möjligheter och begränsningar 
spelar naturligtvis roll i detta sammanhang. Vi nöjer oss därför än så 
länge med att generellt konstatera att det faktiska sambandet inte är 
helt känt. Därför kan vi mellan de båda manifesta strukturerna inskjuta 
en latent struktur. Denna struktur kan sägas utgöra den faktiska samman
kopplingen mellan de oberoende och beroende manifesta strukturerna. Det 
ligger nära till hands att i detta sammanhang kort beröra de av Herman 
Wold diskuterade 'mjuka modeller' (soft models), som på senare tid er
hållit ett berättigat intresse inte minst bland sociologer (Wold 1977, 
s 5 ff). Vi kommer dock inte att tillämpa denna modell praktiskt. Dels 
är den fortfarande under utveckling och dels kräver en tillämpning av 
modellen att man gör ett antagande om att sambanden mellan de olika 
strukturerna i modellen är irreversibla, m a o att det rör sig om en-
vägssamband. Ett sådant antagande kan inte göras i detta stadium av en 

undersökning. 

Genom att sammanföra olika enskilda mani festa variabler till ett fåtal 
'strukturella enheter', där varje sådan enhet utgör en indikator på en 
latent variabel, har Wold dels försökt att minska datakomplexiteten och 
samtidigt försökt utöka tillämpbarheten av kausal a metoder. Genom att 
mäta sambanden mellan de 'strukturella enheterna' i stället för att mäta 
sambanden mellan enskilda oberoende variabler i den manifesta strukturen 
är avsikten att den 'mjuka modellen' skall kunna tillämpas på forsknings
problem där förkunskaper är ringa om hur enskilda variabler i den mani
festa strukturen är relaterade till varandra. Om en ansats av detta slag 
skulle appliceras på vårt forskningsproblem skulle den 'mjuka modellen' 
ex vis kunna få följande utformning där fyrkanterna i figuren utgör 
variabler i modellens mani festa struktur medan cirklarna utgör model
lens latenta struktur. 
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Fig 

Strukturella faktorer på 
samhällsnivå 

Domstolarnas konfliktreglerande 
verksamhet 

X1 X1 
\ "2 \ "2 ^ ^ / 

x3 

^ ^ / 

Strukturella och demogra
fiska faktorer på lokal 
nivå 

Innan vi närmare diskuterar de statistiska sekundärdata som använts i 

undersökningen kan noteras att en stor del av den diskussion som avser 

samband mellan socio-ekonomiska och demografiska faktorer och domsto
larnas konfliktreglerande verksamhet bygger på tillämpandet av en steg
vis multipel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys är en rela
tivt vanlig statistisk teknik som används i syfte att belysa samband 
mellan en beroende variabel och ett antal oberoende variabler. I denna 
undersökning används multipel regression i huvudsak som ett hjälpmedel 
att beskriva strukturen av samband med utgånspunkt från de strukturella 
modeller som diskuterats ovan och som ytterligare kommer att konkretise
ras senare i framställningen. Multipel regressionsanalys avser i korthet 
att bestämma den grad av variation i den beroende variabeln som kan för
klaras av variationer i de samtidigt förekommande oberoende variablerna. 
Den multipla regressionsanalysen är stegvis i den meningen att de obe
roende variablerna förs in en och en i analysen utifrån vissa statis
tiska kriterier och syftar till att med så få variabler som möjligt 
bilda en ekvation. Denna ekvation kan sedan i bästa fall tillämpas i 
syfte att med viss sannolikhet förutsäga ett värde på den beroende 
variabeln om de faktiska värdena på de i ekvationen ingående oberoende 
variablerna är kända. De oberoende variablerna förs in i ekvationen 
enbart om de motsvarar vissa statistiska kriterier. Den variabel som 
förklarar största delen av variansen vilket inte förklaras av de va
riabler som tidigare återfinns i ekvationen kommer in i ekvationen 
vid varje nytt steg. Den stegvisa multipla regressionsanalysen kommer 
i mer praktiska termer att ytterligare diskuteras i samband med data

redovisningen. (Se också Kim & Kohout 1975, s 322 ff.) 



Underlaget för tillämpandet av denna metod utgörs av tidsserier som 
avser att vara indikatorer på oberoende soci o-ekonomi ska och demogra
fiska faktorer. Man kan då fråga sig vilka förutsättningar som valet 
av de i undersökningen ingående statistiska tidsserierna baserar sig 
på. Följande förutsättningar kan framhållas: 

- att de skall täcka av de teoretiska antaganden som gjorts och därmed 
svara mot olika aspekter av soci o-ekonomiska och demografiska förhål
landen på både samhällelig och lokal nivå. 

- att varje tidsserie täcker av en stor del av den undersökta 30-års-
perioden. 

- att de tidsserier som representerar oberoende variabler ej samvarierar 
alltför starkt och att interaktionseffekter mellan tidsserierna kan 
försummas, så att reiiabi1iteten eller tillförlitligheten i de vikter 
som i regressionsanalysen anges av partiella regressionskoefficienter 
för de olika oberoende variablerna skall bli så hög som möjligt. 
(Se Kim & Kohout, 1975, s 345.) 

Nedan kommer de variabler som bildar tidsserierna att närmare redovisas. 
I denna redovisning kommer de teoretiska begrepp som tidigare diskute
rats att relateras till de olika variablerna för att påvisa vad en spe
cifik variabel teoretiskt svarar emot och i vilket teoretiskt och empi
riskt sammanhang variabeln hör hemma. Utöver detta kommer vidtagna be
arbetningar av dataunderlaget för tidsserierna att redovisas. Slutligen 

kommer specifika metodologiska och teoretiska problem i samband med konst
ruerandet av de olika tidsserierna att löpande diskuteras. Dessa problem 
avser dels tidsseriernas skilda tidsmässiga längd, dels brister på valida 
data och slutligen de ovannämnda interaktionseffekter som inte till fullo 
kunnat undvikas. 

Innan vi diskuterar de olika tidsserierna närmare skall ytterligare en 
omständighet beröras. Vissa av de tidsserier som kommer att begagnas i 
den fortsatta diskussionen bygger åtminstone delvis på skattningar eller 
utgör slumpmässiga urval av specifika populationer. För att på ett modi
fierat sätt minska den inverkan som slumpvariationer och extremvärden kan 
få på tidsserier, har vägda löpande medelvärden konsekvent tillämpats vid 
varje enskild tidsserie av ovannämnda karaktär. De löpande medelvärdena 
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har beräknats inom intervaller omfattande tre år. I syfte att modifiera 
effekterna av detta förfaringssätt har en vägning gjorts inom varje 
intervall på så sätt att det mittersta värdet har erhållit dubbelt så 
stor vikt som de omgivande värdena. 

Mot bakgrund av den relativt sparsamma forskning som hittills utförts 
i syfte att relatera brottslighetsutveckling till ekonomiska konjunk
turer och andra strukturella faktorer har det varit angeläget att finna 
ekonomiska konjunkturmått på samhällsnivå. Krantz och Nilsson (1975) 
har konstruerat olika typer av tidsserier på bruttonationalprodukternas 
utveckling (i fortsättningen BNP) som sträcker sig mellan åren 1861 till 
1970. För vårt ändamål har två av dessa tidsserier utnyttjats. Den ena 
avser ett BNP-mått som mäter den privata produktionen inklusive exporten 
i samhället (i fortsättningen benämnd BNPp). Det andra avser ett BNP-
mått som mäter de privata tillgångarna eller summan av varor och tjänster 
som privat kan konsumeras i samhället och som inkluderar import (i fort
sättningen benämnd BNP^). Det senarenämnda måttet anger med andra ord 
den totala konsumtionen i samhället sammantaget med privata investeringar. 
Man kan även ange det sätt på vilket de båda måtten förhåller sig till 
varandra. Skillnaden mellan BNPp och BNP^ utgör helt enkelt utrikesba-
lansen eller skillnaden mellan export och import om man samtidigt subtra
herar de indirekta skatterna och tullavgifterna. 

Dessa BNP-mått har ytterligare bearbetats i syfte att kunna utnyttjas i 
den fortsatta diskussionen. BNP ökar ju i regel med ett par procent per 
år. För att få en bild av det sätt på vilket de ekonomiska konjunkturerna 
varierar över tiden är det av vikt att se med vilken takt denna ökning 
haft under den undersökta 30-årsperioden. Därför har de tidsserier som 
används i den fortsatta diskussionen baserats på de procentuella netto
förändringarna av BNP mellan varje år inom 30-årsperioden. Dessa procen

tuella nettoförändringar har, då BNP-måtten ju i stort sett bygger på en 
serie skattningar, angivits i löpande vägda medeltal. Ytterligare en be
arbetning av dessa tidsserier har vidtagits. BNPp och BNP^ har båda haft 
en tendens att över tiden öka sina procentuella förändringar något. För 
att undvika interaktionseffekter mellan de båda tidsserierna och varia
beln tid har denna trendmässiga ökning nivellerats. 



Trots att relativt stor överensstämmelse kan antas råda mellan BNPp och 
BNP^. har båda tidsserierna utnyttjats i den fortsatta diskussionen. Ur 
teoretisk synpunkt kan nämligen dessa mått till en del betraktas som 
åtskilda. BNP svarar, som vi tidigare nämnt, mot produktionsvolymen i 
samhället och kan därigenom framför allt anknytas till företeelser som 
arbetslöshet eller tillgång på arbete, m a o till de reella ramar som 
direkt bestämmer människors faktiska sociala och ekonomiska situation. 
BNPt h ar med marknadens utbud av varor och tjänster att göra och skulle 
teoretiskt bl a kunna anknytas direkt till de variationer i frestelse
tryck som bl a Wolf diskuterat. Det är därför rimligt att anta att BNP^. 
inte är helt koordinerat med BNP utan att BNP föregår BNPt tidsmässigt 

r r ^ 

och samtidigt framkallar förändringar i BNP^. Teoretiskt intressant är 
därför utifrån detta resonemang de, åtminstone hypotetiska, förhållanden 
då relativt låga värden i BNPp svarar mot höga värden i BNP^. och vice 
versa, m a o när de direkta ramarna som bestämmer människornas sociala 
och ekonomiska situation inte svarar mot ett motsvarande frestelsetryck 
i samhället i form av ett bestämt varuutbud och hur sådana förhållanden 
kan relateras till variationer i olika brotts och tvisters omfattning 
i domstolarna. 

På lokal nivå har de tidsserier som utnyttjats baserats på demografiska 
och på socio-ekonomiska data. En av dessa tidsserier är baserade på den 
totala befolkningsutvecklingen i de undersökta städerna. För att undvika 
interaktionseffekter med variabeln tid avser dessa tidsserier befolk
ningens nettoförändringar. Härmed erhåll es en sammanfattande och över
siktlig, men samtidigt en relativt grov, bild av Luleås och Umeås all
männa utveckling där man kan peka på expansiva faser och faser av stagna
tion. Då emellertid ambitionsgraden i undersökningen utvidgats till att 
närmare peka på demografiska variationer i denna befolkningsutveckling 
har det datamässiga underlaget dock satt bestämda gränser. Några tids
serier som anger hela befolkningsstrukturens kvalitativa förändring finns 
nämligen ej att tillgå. De branschmässiga sysselsättningsfördelningar som 
presenteras i samband med folk- och bostadsräkningarna görs enbart vart 

femte år. Årliga yrkesmässiga fördelningar finns däremot ej att tillgå 
vare sig på samhällelig eller lokal nivå för den undersökta 30-årsperio-
den. Detta är en mycket beklaglig begränsning eftersom man härigenom sak
nar reella möjligheter att värdera sannolikheterna för olika yrkesgrupper 
att hamna i den undersökta populationen. Demografiska analyser kommer på 
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grund av dessa begränsningar att i fortsättningen bygga på relativt all
männa och empiriskt begränsade skattningar. De enda data som utifrån 
offentlig statistik kan utgöra underlag för demografiska tidsserier på 
lokal nivå är nämligen antalet anställda arbetare och förvaltningsper-
sonal. Dessa tidsserier har bearbetats på samma sätt som de ovan disku
terade BNP-måtten. Tidsserierna är nämligen även här baserade på vägda 
löpande medeltal av nettoförändringarna i antalet anställda. 

De socio-ekonomiska faktorerna på lokal nivå kan som tidigare nämnts 
till en del utgöra beroende variabler av de ekonomiska konjunkturerna och 
delvis betraktas som oberoende variabler. De tidsserier som bygger på ar
betslöshet avser den vid arbetsförmedlingarna i Umeå och Luleå registre
rade arbetslösheten och gäller från år 1956 och framåt. S k dold arbets
löshet som ex vis inbegriper beredskapsarbetande och människor i AMS-
utbildning är därmed ej inräknad i dessa tidsserier vilket ur val idi tets
synpunkt måste betraktas som en klar begränsning. När det gäller data om 
arbetslöshetens omfattning för åren före 1956 är de tillgängliga siff
rorna som registrerats av fackliga organisationer av så pass ofullständig 
karaktär att de ej är jämförbara med de i undersökningen tillämpade siff
rorna. En annan begränsning hos dessa tidsserier är att den AMS-statistik 
som bildar underlag för tidsserierna avser hela arbetsförmedlingsområden, 
vilka bildar större geografiska enheter än de som svarar mot de geogra
fiska undersökningsenheterna. Då emellertid en avgörande del av den ar
betsmarknad inom ovannämnda arbetsförmedlingsområden sannolikt präglas 
av den arbetsmarknadssituation som råder inom de geografiska undersök
ningsenheternas områden och då de tidsserier som avser arbetslösheten 
delvis skall betraktas som lokalt förankrade ekonomiska konjunkturmått 
och därmed som komplement till de ekonomiska konjunkturmåtten på samhälls
nivå kan dessa data nöjaktigt antas tillfredsställa undersökningens ana
lytiska ambitioner och teoretiska syften. 

Arbetsmarknaden i Luleå domineras till stor del av en enda industrienhet, 
Norrbottens Järnverk (i fortsättningen NJA). En ytterligare tidsserie för 
Luleå har baserats på nettoförändringarna i antalet anställda inom NJA. 
Ett intressant spörsmål i detta sammanhang är på vilket sätt NJA's an
ställningspolitik förhållit sig till de ekonomiska konjunkturerna på sam
hällsnivå. Det är rimligt att anta att ekonomiska satsningar och med dessa 
förenade nyanställningar vid det hel stati i ga NJA i hög grad styrts eller 
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anpassats av växlingar i de ekonomiska konjunkturerna på så sätt att 
dåliga ekonomiska konjunkturer inneburit nyanställningar medan goda eko
nomiska konjunkturer å andra sidan lett till anställningsstopp. Om NJA 
på detta sätt utgjort en konjunkturregulator har effekterna av växlingar 
i de ekonomiska konjunkturerna på samhällsnivå avsevärt tunnats ut för 
Luleås vidkommande trots att Luleå som utpräglad industristad normalt 
sett kan antas vara relativt konjunkturkänslig. 

Nu kan den allmänna modell som presenterades på sidan 35 ges en mer kon
kret förankring och innebörd. Vi kan nu i denna modell föra in de ovan
nämnda socio-ekonomiska och demografiska faktorerna på både samhällelig 
och lokal nivå. Det är bl a utifrån den förda diskussionen rimligt att 
anta att den utökade modellen för ex vis Luleås vidkommande kan ha föl
jande utseende: 

Fig: 

Manifest struktur Latent struktur Manifest struktur 
NJA 

FÖRVP 
. J\NARB Rättslig konflikt-

reglering 
RBLHT—* 

BNP > BNP 

Förkortni 
NJA = nettoförändringar i antalet anställda vid NJA 
INVF = nettoförändringar i antalet invånare 
FÜRVP = nettoförändringar i antalet anställd förvaltningspersonal 
ANARB = nettoförändringar i antalet anställda arbetare 
ARBLHT = antalet arbetslösa 

- = antagna negativa samband 
+ = antagna positiva samband 

I en motsvarande modell för Umeå skulle variabeln nettoförändringar i an
talet anställda vid NJA utgå. Man skulle då i stället kunna anta att 
BNPp var positivt korrelerat både till nettoförändringar i antalet in
vånare och till nettoförändringar i antalet anställda arbetare och an
ställd förvaltningspersonal. 
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Några förbehåll måste göras till dessa modeller. Till att börja med är 
det förmodligen så att förhållandena mellan faktorerna ej beskriver ett 
enhetligt mönster över tiden. Variationer i sambandens riktningar och 
omfattningar kan antagligen förekomma från tid till annan. S k feed-back-
mekanismer kan givetvis ytterligare komplicera bilden. Som en följd av 
dessa förbehåll är ovanstående samband så pass komplicerade att det ex 
vis i en regressionsanalys är rimligt att betrakta och därmed behandla 
de olika faktorerna som likvärdiga oberoende faktorer. Detta är dessutom 
rimligt med tanke på de brister och begränsningar som tidsserierna sva
rande mot ovannämnda faktorer är behäftade med. 

Slutligen bör nämnas att den latenta strukturen inbegriper de faktorer och 
förhållanden på olika analysnivåer som indikieras av de ovannämnda socio-
ekonomiska och demografiska faktorerna. 

I de tidigare redovisade teoretiska avsnitten diskuterades rättslig kon
fliktreglering i ett socialt och processuellt perspektiv. Varje konflikt 
antogs där beskriva en process som i utgångsläget är baserad på vissa ob
jektiva förutsättningar och fortskrider fram till en slutpunkt som kan 
anta olika former. Den modell som presenterats ovan (fig s 83 ) pekar på 
socio-ekonomiska och demografiska förutsättningar som i varierande grad 
har antagits inverka på hur en sådan social process kan gestalta sig. 
De anger så att säga de yttre manifesta förutsättningarna för utveck-
1 ingen av sådana processer. I dessa processer verkar dock, inte minst 
på individnivå, en mängd omständigheter av en karaktär som tidigare 
diskuterats i teoriavsnittet och som inte explicit kunnat inrymmas i 
ovanstående makrobetonade modell. Möjligheter och begränsningar av 
detta slag på mikro- och makronivå kommer sannolikt att på olika sätt 
och i varierande grad att modifiera effekterna av de mer makrobetonade 
faktorerna i modellens oberoende manifesta struktur. Dessa modifierande 
inslag konstituerar samtidigt en del av de osäkerhetsmoment som finns 
inbyggda i modellen. 



4. DOMSTOLARS KONFLIKTREGLERANDE VERKSAMHET - REDOVISNING AV 
UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

4.1 Inledning 

Detta avsnitt kommer i de inledande delarna att vara av deskriptiv 
karaktär medan avsnittet avslutningsvis innehåller analytiska inslag. 
Avsnittet kommer att innehålla följande moment: Inledningsvis görs en 
beskrivning av de i undersökningen ingående geografiska enheterna. 
Avsikten är att översiktligt belysa Umeå och Luleå städers sociala, 
ekonomiska, befolkningsmässiga och rättsliga utveckling under perio
den 1940-69. Ett viktigt delsyfte är i detta sammanhang att särskilja 
olika utvecklingsfaser i städernas utveckling. Detta kommer senare i 
framställningen att utgöra underlag för en bedömning av om utvecklings
faser av olika omfattning och karaktär kan sättas i samband med grad 
och art av rättslig konfliktreglering. Efter detta moment följer en 
allmän översikt av det undersökningsmaterial som bygger på de data som 
erhållits ur domstolsakterna. I anslutning till denna översikt företas 
en diskussion och analys av det bortfall av uppgifter om exempelvis 
yrkestillhörighet som förekommit. Tredje och fjärde momentet kan ses 
som uppföljningar till den allmänna översikten av datamaterialet. I 
det tredje momentet kommer utgångspunkten att tas från de olika kärande 
och tilltaladeparterna. Denna utgångspunkt är logisk så till vida att 
exempelvis kärandeparten så att säga är den "aktive" parten i domstols
reglering. Detta moment avslutas med en redovisning av konfliktparens 
utseende över tiden. Av intresse är med andra ord här att belysa i vad 
mån konfliktparen förändrat sin karaktär över den undersökta 30-årspe-
rioden. I det följande momentet är utgångspunkten detviste- och brotts
typer som undersökningen behandlar. Förutom att allmänt redovisa kon
flikttypernas tidsmässiga variationer är avsikten här att se hur sociala, 
ekonomiska och/eller demografiska förändringar kan sättas i samband med 
variationer i den rättsliga konfliktregleringens utveckling. Avslutnings
vis diskuteras mer specifikt om olika faser i städernas utveckling kan 
sättas i samband med variationer i den rättsliga konfliktregleringen. 

I syfte att ge en översiktlig tidsmässig framställning av den rättsliga 
utvecklingen har hela den undersökta tidsperioden delats in i fyra mindre 
perioder. Periodlängderna har av tre skäl gjorts något olika. För det 
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första har syftet varit att göra de datamässiga underlagen för delperio
derna tillräckligt omfattande och på samma gång jämnt fördelade mellan 
de fyra perioderna för att kunna ge underlag för meningsfulla slutsatser. 
För det andra har teoretiska hänsynstaganden gjorts vid indelningen i 
den meningen att de olika perioderna med det tidigarenämnda syftet som 
bas skall inbegripa väsentliga faser i städernas utveckling. Som ett 
tredje skäl till periodlängdernas variationer gäller naturligtvis att 
30 ej är jämnt delbart med fyra varför två åttaårs- och två sjuårspe
rioder tillämpats. Utifrån dessa skäl har den undersökta 30-årsperioden 
indelats i följande perioder, nämligen 1940-47, 1948-55, 1956-62 och 
1963-69. 

Regressionsanalyserna kommer inte att redovisas i ett speciellt avsnitt. 
I stället kommer dessa analyser att presenteras löpande i den fortsatta 
framställningen där de naturligast hör hemma. Några kommentarer och för
behåll kring tillämpandet av den multipla regressionsanalysen kan därför 
inledningsvis vara nödvändig. 

Multipel regression som analytiskt instrument måste utnyttjas varsamt. 
I detta arbete kommer regressionsanalyser att tillämpas som ett medel att 
peka på tänkbara samband mellan oberoende och beroende variabler. Följande 
typer av data kommer att redovisas vid presentationer av de olika reg
ressionsanalyserna. Varje analys sammanfattas i en ekvation av typen 
y = ax-j + bx2 + K, där y svarar mot den beroende variabeln och 
x-j .... xn mot de oberoende variablerna. Beteckningarna a, b .... utgör 
vikter för respektive variabel och K är en konstant. Avsikten med en 
sådan ekvation är nämligen den att om man känner värdena för de oberoende 
variablerna i ekvationen, t ex nominella värden på konjunkturläge och 
befolkningstillväxt för ett bestämt år, kan man med viss sannolikhet 
förutsäta värden på den beroende variabeln, t ex antal mål rörande 
tillgreppsbrott ett bestämt år. Vidare redovisas en detenninant-koeffi-

2 cient (r ) som är justerad med avseende på antal frihetsgrader. Koeffi
cienten anger hur stor andel av variationerna i den beroende variabeln 
som svarar mot variationer i de oberoende variablerna. 

En anledning till att den multipla regressionsanalysen måste tillämpas 
och utnyttjas med varsamhet är det självklara faktum att, ju fler obe
roende variabler som, oavsett teoretisk anknytning, förs in i analysen, 
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desto större andelar av variationerna i den beroende variabeln kommer 
att kunna "förklaras" utifrån slumpvariationer i de oberoende variab
lerna. Ett oeftergivligt krav är därför att vid tillämpandet av multipel 
regressionsanalys föra in oberoende variabler som har rimlig teoretisk 
förankring, med andra ord variabler som teoretiskt kan motiveras. 

De oberoende variablernas inbördes förklaringsvärden gentemot den be
roende variabelns variationer kommer att anges med betavikternas rela
tioner. Betavikterna - i motsats till regressionskoefficienterna - är 
inbördes jämförbara: en högre betavikt innebär alltid ett större bidrag 
än en lägre. 

Regressionsanalyserna har gjorts för olika långa tidsperioder. Detta 
beror uteslutande på att flertalet av de tidsserier som svarar mot de 
oberoende variablerna och som samtidigt ingår i analysen endast sträcker 
sig över en begränsad del av den undersökta 30-årsperioden. Exempelvis 
avser arbetslöshetssiffrorna enbart åren 1956-69. 

4.2 Strukturella och demografiska faktorer på lokal nivå 

4.2.1 Umeå och Luleå städers sociala, ekonomiska och befolknings
mässiga utveckling åren 1940-69 - en jämförelse 

Umeå och Luleå städer har under åren 1940-69 utvecklats på högst olika 
sätt. Om vi till att börja med betraktar städernas befolkningsutveckling 
(se fig s 88 ) kan konstateras att befolkningstalen låg på i stort sett 
samma nivå vid 1940-talets inträde. Den övervikt på i runda tal 7.000 
till Luleås förmån i slutet av 1960-talet kan härledas till 1950-talets 
första år då Luleå på ett närmast dramatiskt sätt ökade sin folkmängd. 
Umeås befolkningsutveckling beskrev under motsvarande år en relativ 
stagnation. Hela befolkningsutvecklingen kan belysas ytterligare genom 
att redovisa de årliga nettoförändringarna i folkmängden för Umeå och 
Luleå städer (se fig s 88 ). Medan Luleå exempelvis under åren 1948-52 
ökade folkmängden markant - mellan åren 1950 och 1951 var exempelvis 
ökningen nära 2.000 personer - har Umeås befolkningsutveckling för hela 

den undersökta 30-årsperioden varit mindre dramatisk. En stegrad befolk

ningsökning har dock för Umeås vidkommande ägt rum alltsedan mitten av 
1950-talet med en topp i nettoökningen mellan åren 1965 och 1966 med 
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Fig: Invånarantalet i Umeå och Luleå städer i årsmedeltal 
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omkring 1.200 personer. Att Luleås snabba befolkningsmässiga expansion 
omkring år 1950 har samband med NJA:s samtida expansion kan lätt konsta
teras med hjälp av nedanstående figur. 

Fig: Antalet NJA-anställda. Absoluta tal 

Antal NJA-anställda 

»-i f—— —i i < 1 i 
1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Denna expansionsfas kan för Luleås vidkommande ytterligare belysas med 
annat statistiskt material. Man kan nämligen konstatera att exempelvis 
nettoinflyttningen under år 1951 utgjorde nära 1.800 personer samt att 
antalet tillkomna bostadslägenheter 1952 nådde en topp med närmare 700. 
Detta kan jämföras med år 1948 då antalet tillkomna bostadslägenheter 
var cirka 300 och med år 1955 då tillskottet av bostadslägenheter var 
så lågt som 150. 

Den måttliga expansionen för Umeås vidkommande från början och fram till 
mitten av 1960-talet kan bl a ytterligare belysas av den relativt om
fattande och jämna ökningen i nettoflyttning från år 1961, och fram till 
år 1966 (se fig, s 90 ). 
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Fig: Nettoflyttningen (inflyttning - utflyttning) i Umeå och Luleå. 
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När det gäller närings- och yrkesstrukturens utveckling över tiden 
är det datamässiga underlaget ytterst bristfälligt. Befolkningens 
branschmässiga fördelning bygger exempelvis på FoB-statistik som i 
bästa fall endast redovisas i femårsinterval1er. Yrkesstrukturens 
tidsmässiga utveckling kan, som tidigare nämnts, endast belysas uti
från kategorierna 'anställda arbetare' och 'anställd förvaltnings
personal 1 . Att utifrån denna statistik illustrera Luleås karaktär 
som industristad och Umeås karaktär som förvaltningsstad är dock inte 
svårt. Branschmässigt är nämligen skillnaderna mellan städerna markanta 
(se fig, s 91). Medan tillverkningsindustrin, åtminstone från och med 
1950-talet, sysselsätter de avgjort flesta i Luleå framstår den offent
liga förvaltningen ännu klarare som den största arbetsgivaren i Umeå. 
För Umeå gäller detta förhållande dessutom för hela den undersökta 
30-årsperioden. Tillverkningsindustri sysselsätter å andra sidan 
endast ungefär hälften så många personer i Umeå som den offentliga 
förvaltningen under perioden 1940-69. 



Fig: Umeås och Luleås sysselsättningsstruktur i branscher. 
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Luleås utveckling under 30-årsperioden kan ytterligare illustreras med 

hjälp av följande figur (se fig, s92 )• Antalet anställda arbetare ökade 
på ett närmast dramatiskt sätt i Luleå i början av 1950-talet men för
byttes från 1955 till en märkbar stagnation. För Umeås vidkommande 
stagnerade å andra sidan också antalet anställda arbetare från mitten 
av 50-talet och sjönk tom per invånare. 0m relationen i antalet an
ställda arbetare mellan Luleå och Umeå var i proportionen tre till två 
i mitten av 40-talet, kom motsvarande relation i mitten av 50-talet 
att vara i proportionen tre till ett. 
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Fig: Antal anställda arbetare/1.000 invånare i Umeå och Luleå. 
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Tyvärr är tidsserierna för antalet anställda arbetare inte jämförbara 
mellan de båda städerna från och med år 1964 p g a kommunsammanslag
ningen för Umeå. Från 1964 är nuvarande Umeå kommun den statistiska 
enheten. 



93 

4.2.2 Den rättsliga aktiviteten i Umeå och Luleå åren 1940-69. 

Viktiga utgångspunkter för hela detta arbete har varit de på offentlig 
statistik baserade tidsserier, vilka illustrerat den rättsliga aktivi
teten i Umeå och Luleå städer under perioden 1940-69. Utifrån jämförel
ser mellan de totala antalet avdömda brott- och tvistemål vid respektive 
städers rådhusrätter väcktes nämligen en mängd frågeställningar kring 
rättssystemets betydelse. Utifrån följande figurer, som innefattar samt
liga typer av brott- och tvistemål och avser det totala antalet avdömda 
mål i Umeå och Luleå rådhusrätter samt det totala antalet avdömda mål 
i Sverige som helhet kan följande förhållanden uppmärksammas (se fig 

nedan). 

Fig: Antalet avgjorda brottmål och tvistemål i Sverige under åren 

1940-69 
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F i g : Antalet avgjorda brott- och tvistemål per tusen invånare i 
Umeå och Luleå under perioden 1940-70 
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På grund av utökat upptagningsområde beträffande Umeå efter 1964 saknas 
jämförbara uppgifter efter detta år. 

Både Umeå och Luleå uppvisar de största antalet brottmål per invånare 
och år i början av 40-talet med en topp 1943. Detta överensstämmer 
relativt väl med förhållandet i Sverige som helhet. Som tidigare 
nämnts anger SOS orsaken i den stora mängden trafik- och fyllerimål 
vid denna tidpunkt. Den jämna utvecklingen av antalet tvistemål i 
Sverige som helhet överensstämmer relativt väl med utvecklingen i 
Umeå. Vad Luleås relativt höga antal tvistemål per invånare kring år 
1945 kan bero på är svårt att få klarhet i utifrån datamaterialet. 

Allmänt kan beträffande 1950-talets första år konstateras en uppgång 
i antalet brottmål per invånare för både Umeå och Luleå. Under mitten 
av 1950-talet tycks denna uppgång för båda städerna förbytas i en ned
gång som för Umeås vidkommande sträcker sig fram till 1960-talet. Luleå 
uppvisar å andra sidan åter en markant ökning av antalet brottmål per 
invånare från 1955 till 1956. Denna uppgång, som åtminstone delvis kan 
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sättas i samband med en allmän uppgång av antalet brottmål per invånare 
i hela landet har enligt SOS berott på trafikmålens ökning samt sprit
ransoneringens upphörande 1955. Sett mot bakgrund av detta ter sig 
Umeås brottmålsutveckling under 1950-talets senare hälft som anmärk
ningsvärd. 

Beträffande 1960-talet kan för Umeås del konstateras en ökning av an
talet brottmål per invånare och år för de år som statistik finns till
gänglig. Under motsvarande period uppvisar Luleås brottmålsutveckling 
en relativ stagnation. Tvistemålen uppvisar för båda städerna en viss 
ökning. 

En intressant parentes i detta sammanhang är att advokatti11 gången i 
Umeå under i stort sett hela perioden 1943-69 varit större än i Luleå 
trots att det totala antalet avdömda mål vid Luleå rådhusrätt under 
större delen av denna tidsperiod varit fler än totala antalet avdömda 
mål per år vid Umeå rådhusrätt (se fig nedan). 

Fig: Antal verksamma advokater i Umeå och Luleå städer åren 1943-69 

» Antal advokater 

/ 
/ 

10 

Umeå-
/ 

5 

1960 1965 
.j.År 



96 

Man kan tänka sig flera förklaringar till detta förhållande. Dels att 
Umeå i egenskap av hovrättsstad sannolikt ger ett relativt sett större 
underlag för advokatverksamhet. Dels kan man anta att det inte i första 
hand är antalet mål inför domstol utan arten av konflikt som ger under
lag för advokaternas verksamhet i stort. Slutligen kan man anta att 
befolkningssammansättningen påverkar advokattillgångens omfattning. 

4.3 Tvister inför domstol 

4.3.1 Allmän översikt av dataunderlaget 

I Luleå avgjordes under perioden 1940-69 cirka 6.100 tvistemål. I det 
ursprungliga urvalet ingick hälften av dessa mål eller 3.053 mål. Av 
dessa har slutligen 366 tvistemål kommit att ingå i det undersökta ur
valet. De tvistemål som inte kommit att ingå i detta urval är dels den 
stora mängden tvister inom familjerätten, dels tvister rörande expropria
tion, kunkurs samt slutligen tvister rörande växel och check. 

För Umeå inföll sammanslagningen av rådhusrätten med i kringliggande rätts
områden från och med 1965 och därmed tillämpades även gemensam registrering 
för hela detta nya rättsområde från och med detta år. Det totala antalet 
avgjorda tvistemål, cirka 4.650, vilka samtidigt ingår i ursprungspopula-
tionen är därför en något för hög siffra. Någon speciell särskiljning av 
de mål som från och med år 1965 skulle motsvara det antal som skulle ingå 
i Umeå ursprungliga rådhusrätt eller domsaga har av resursskäl ej före
tagits. I det ursprungliga urvalet ingick hälften eller 2.328 tvistemål. 
Ej heller denna siffra är jämförbar med motsvarande siffra för Luleå. 
Av dessa 2.328 tvistemål ingår 343 i det undersökta urvalet. Detta mot
svarar cirka 15 % av det ursprungliga urvalet och närmare 30 % av den 
ursprungliga populationen. För Luleå utgör motsvarande procenttal knappt 
hälften av de som gäller för Umeå. Man kan utifrån detta konstatera att 
den del av det ursprunliga urvalet tvistemål som ej ingår i det slutliga 
urvalet andelsmässigt är mer än dubbelt så stort för Umeå än för Luleå. 
Sannolikt beror detta förhållande på att familjerättsliga tvistemål an-
delsmässigt och i absoluta tal är betydligt större i Luleå än i Umeå 
för perioden 1940-69. 

Varje tvistemål inför domstol kan, som vi tidigare påpekat, i enstaka fall 
inbegripa både två och flera parter på kärande och/eller svarandesidan. 
Detta kan innebära att fler än ett konfliktpar kan urskiljas i varje tviste

mål . 
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När vi i fortsättningen ex vis diskuterar kärandes och svarandes tids
mässiga eller kategorimässiga fördelning avses varje enskilt konfliktpar. 
Således kan en enskild svarande ex vis förekomma i eller eller flera 
konfliktpar i ett och samma mål. När vi vidare diskuterar typer av tvis
ter och dess fördelning över tiden och mellan olika kategorier kärande 
och svarande avses den eller de tvister som varje konfliktpar inrymmer. 
I ett enskilt tvistemål kan således flera tvister inbegripas trots att 
en enda kärande förekommer beroende på att det enskilda tvistemålet kan 
inbegripa flera svarande. 

Eftersom framställningen fortsättningsvis uteslutande kommer att baseras 
på en diskussion om de enskilda konfliktparens tidsmässiga och kategori
mässiga fördelning, kan det här finnas skäl att kort redovisa målens 
tidsmässiga fördelning över tvistetyper och jämföra detta med motsva
rande fördelning av konfliktparen. Man kan då konstatera att tvistemålen 
tidsmässigt fördelar sig över de olika tvistetyperna på följande sätt. 
(Se fig nedan) 

Fig: Tvistemålen i undersökningen fördelade mellan olika typer av tvister 
i Umeå och Luleå åren 1940-69. Andelar av det slutliga urvalet 
fördelade över olika tidsperioder. 

Fast egendom 
m m 
Lös egendom m m 

Arbetsavtal och 
försäkringar 

Skadestånd 
Är: 1940-47 

U L U L U L 

1948-55 1956-62 1963-69 



98 

Denna figur kan jämföras med hur minsta enheten i undersökningen, kon
fliktparen, på motsvarande sätt fördelar sig (se fig nedan). 

Fig: I undersökningen ingående konfliktpar och dess fördelning mellan 

olika typer av tvister i Umeå och Luleå åren 1940-69. Andelar av 
det slutliga urvalet fördelade över olika tidsperioder. 
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Man kan konstatera att ytterst små skillnader råder mellan ovanstående 
figurer. Detta beror framför allt på att de olika tvistemålen till över
vägande del endast inrymmer ett konfliktpar. Dessutom kan de resterande 
konfliktparen vara relativt proportionellt fördelade mellan de olika 
tvistetyperna. 

Om vi övergår till att betrakta de olika tvisternas fördelning över tiden 
kan konstateras att tvister om fast egendom andelsmässigt var större i 
Umeå än i Luleå om man undantar perioden 1940-47 medan andelarna rörande 
lös egendom relativt väl överensstämmer mellan städerna. De stora skill
naderna mellan städerna gäller tvister om arbetsavtal och försäkringar 



och framför allt skadeståndstvister. Medan man beträffande den först
nämnda tvistetypen kan konstatera en andelsmäss ig ökning i Luleå -
utan motsvarande ökning i Umeå - är beträffande skadeståndstvister 
att notera de jämförelsevis stora andelarna i Luleå under perioden 
1948-62. 

Om vi övergår till att översiktligt belysa parternas kategorimässiga 

fördelning över tid kan beträffande kärande i tvistemål konstateras 
följande: (Se fig nedan) 

Fig: Kärandes fördelning i olika kategorier i Umeå och Luleå åren 
1940-69. Andelar av det slutliga urvalet fördelade över olika 
tidsperioder. 
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Här kan man speciellt notera de stora andelarna av företag, för Umeå 
speciellt under perioden 1940-47, och av tjänstemän, för Umeå i mitten 
av 30-årsperioden och för Luleå under första hälften av 30-årsperioden 
samt under perioden 1963-69. Vidare kan noteras den relativa minskningen 
av kärande arbetare under senare hälften och en motsvarande ökning av 
myndigheter bland de kärande för hela perioden 1940-69. 

Allmänt har fysiska personer stora andelar bland de kärande i Luleå 
under perioden 1948-54 för att därefter sjunka markant. Någon motsva
rande tendens kan man inte finna för Umeås vidkommande. 

Om vi gör motsvarande redovisning beträffande svarandeparten i tvis
terna kan följande noteras. (Se fig nedan) 

F i g : Svarandes fördelning i olika kategorier i Umeå och Luleå åren 
1940-69. Andelar av det slutliga urvalet fördelade över olika 
tidsperioder. 
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Vid en jämförelse mellan kärande- och svarandekonstellationerna kan 
man konstatera en betydligt större andel fysiska personer bland de 
svarande. Det gäller såväl arbetare, tjänstemän som företagere, den 
senare kategorin dock, speciellt i Luleå, i avtagande grad. För Luleå 
ökar dessutom kategorin övriga fysiska personer sina andelar, åtmins
tone fram till år 1962. Myndigheter svarar som svarandepart i båda 
städerna för relativt små andelar. 

I följande figur ges en sammanfattande bild av hur de kärande fysiska 

personerna fördelar sig procentuellt i Umeå och Luleå städer under den 
undersökta 30-årsperioden. (Se fig nedan). För att ge en viss antydan om 
på vilket sätt dessa fördelningar kan tänkas svara mot det befolknings
mässiga underlaget har som jämförelsegrund denna figur kompletterats 
med den fördelning gällande hela Sverige som levnadsnivåundersökningen 
redovisade för år 1968. (Se Carlsson m fl 1969, s 392-93). Visserligen 
är denna jämförelse av flera skäl haltande. Här jämförs fördelningar i två 
utpräglade tätortsområden med fördelningen av befolkningen för Sverige som hel
het. Man kan bl a förmoda att kategorierna arbetare i levnadsnivåundersökningen 

F i g : Den procentuella fördelningen av kärande fysiska personer i Umeå 
och Luleå samt den procentuella fördelningen yrkesverksamma och 
icke yrkesverksamma för Sverige enligt levnadsnivåundersökningen 

1968. 
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andelsmässigt är klart mindre än det befolkningsmässiga underlaget i 
Umeå och framför allt i Luleå medan kategorin företagare inklusive 
lantbrukare andelsmässigt är större. Även andelen tjänstemän kan, 
speciellt jämfört med det befolkningsmässiga underlaget i Umeå, vara 
mindre. Dessutom baserar sig fördelningarna i Umeå och Luleå på ett 
befolkningsmässigt underlag som sträcker sig över 30 år medan levnads
nivåundersökningens fördelning svarar emot ett bestämt år. Vilka effek
ter den senarenämnda omständigheten får är dock svåra att bedöma. Vissa 
yrkesmässiga förskjutningar har dock, speciellt för Luleås vidkommande, 
bevisligen inträffat under 30-årsperioden. Dessa kommer då givetvis att 
ytterligare försvåra möjligheterna att kunna göra meningsfulla jämfö
relser. Oavsett dessa förbehåll bör en jämförelse av ovannämnda slag 
åtminstone ge vissa fingervisningar om hur fördelningen mellan olika 
kärandekategorier svarar emot det befolkningsmässiga underlaget. 

Man kan ex vis på goda grunder anta att kategorierna arbetare och rest-
kategorin övriga är klart underrepresenterade bland de kärande jämfört 
med det befolkningsmässiga underlaget. Å andra sidan kan kategorin före
tagare förmodas vara klart överrepresenterad. Därtill kan man förmoda 
att kategorin tjänstemän bland de kärande för Luleås vidkommande är 
överrepresenterad medan samma kategori i stort sett kan antas överens
stämma med det befolkningsmässiga underlaget i Umeå stad. 

4.3.2 Analys av uppgiftsbortfall 

Innan vi närmare belyser de olika kärandekategorierna skall vi kort 
diskutera databortfallet i det insamlade undersökningsmaterialet. Vi 

kommer här uteslutande att behandla den typ av bortfall som avser 
kärandesidan. 

För 41 kärande i Umeå eller 11 % och 26 kärande i Luleå eller 6 % av 
samtliga kärande i respektive städer saknas uppgifter som möjliggör 
inplacering av det kärande i bestämda kärandekategorier. Denna typ 
av bortfall är för Umeås del nästan uteslutande koncentrerat till 
första hälften av perioden 1940-69 medan det för Luleås vidkommande 
främst berör senare hälften av perioden. 
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Vi kan nu jämföra hur bortfallsgruppen procentuellt fördelar sig över 

olika typer av tvister med hur samtliga tvister fördelar sig. (Se tab 

nedan). Eftersom bortfallsgruppen för Umeås vidkommande nästan uteslu
tande berör perioden 1940-55 har den procentuella fördelningen i denna 

Tab: Procentuell fördelning över olika tvistetyper för bortfallsgrupper 
och total populationer 

.Saken: 
,Fast egendom 
Lös egendom 

Umeå 
Bortfallsgr 
% 

! 17 

Arbavtal & försäkr 
Skadestånd 

4L 
24 
17 

Totpop (40-55); 
% , 

18 _ 
57 ! 
15 
10 

Luleå 
Bortfallsgr 
% 

15 
18 

j_33_ 

1 33 

Totpop (40-69) 
% 

21 

39 

23 
16 J 

period använts som jämförelsebas. Vi kan utifrån ovanstående tabell 
konstatera att för Umeå motsvarar den procentuella fördelningen av olika 
tvistetyper i bortfallsgruppen relativt väl den totala populationens 
procentuella fördelning. Andelen mål rörande lös egendom är något lägre 
och tvister rörande arbetsavtal och försäkringar samt skadeståndstvis
ter är något större i bortfallsgruppen jämfört med totalpopulationen. 
Vi har tidigare påpekat att bortfallet framför allt inbegriper värde
mässigt mindre tvister. Man kan då fråga sig om bl a detta faktum inne
burit att bortfallsgruppen skiljer sig från populationen i övrigt med 
avseende på dess fördelning över olika kategorier av kärande. Ingenting 
har framkommit som skulle tyda på detta. 0m man därför antar att för
delningen av de olika kategorierna kärande i Umeå i bortfallsgruppen 
motsvarar den fördelning som bortfallsgruppens fördelning över typer 
av tvister ger vid handen, och om man samtidigt antar att kärandekate
goriernas fördelning inom respektive typ av tvist inte på ett avgörande 
sätt skiljer sig från totalpopulationens (exklusive bortfallsgruppen), 
kan det endast bli marginella förändringar i kärandekategoriernas inbör
des fördelning över tiden och mellan olika typer av tvister även om bort
fallsgruppens kategorimässiga fördelning skulle vara känd. 
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För Luleås vidkommande kan visserligen relativt stora skillnader konsta
teras i bortfallsgruppens och totalpopulationens fördelningar över 
olika tvistetyper. (Se tabell s 103 ) Den övervikt på tvistetyperna 
arbetsavtal och försäkringar samt skadestånd skulle, med de antagan
den som gjorts, indikera att ex vis kategorierna arbetare och rest-
kategorin övriga, vilka är relativt mer förekommande i ovannämnda 
tvistetyper, skulle vara något underrepresenterade i totalpopulatio-
nen (exklusive bortfallsgrupp). Då emellertid bortfallsgruppen i 
Luleå endast utgör 6 % av totalpopulationen, kan även här, fortfarande 
förutsatt att de antaganden som gjordes beträffande Umeå även gäller 
beträffande Luleå, endast marginella förändringar bli effekten om 
bortfallsgruppens kategorimässiga fördelning skulle vara känd. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte utifrån ovanstående 
analys framkommit något som skulle innebära att bortfallet på ett av
görande sätt skulle omöjliggöra eller ens försvåra möjligheterna att 
utifrån data om kärandes kategorimässiga fördelning dra slutsatser 
utifrån faktiskt förekommande data. 

4.3.3 Kärande i tvistemål 

Utgångspunkten har i detta avsnitt tagits i de olika kärandekatego
rierna (arbetare, tjänstmän, företagare, övriga fysiska personer, före
tagare och övriga juridiska personer). Avsikten är att via beskrivningar 
och analyser utifrån undersökningsmaterialet belysa omfattningen och 
arten av samt den tidsmässiga variationen i olika kärandekategoriers 
utnyttjande av domstolar för konfliktreglering. Framställningen kommer 
uteslutande att baseras på de enskilda konfliktparen (jämför sid 69f). 
För var och en av kärandekategorierna redovisas de olika tvistetypernas 
andelar av samtliga i undersökningsmaterialet ingående tvister. Vidare 
belyses vilka typer av tvister som de olika kategorierna av kärande för 
inför domstol samt vilka kategorier som utgör motparter i dessa tvister. 
Den tidsmässiga fördelningen under den undersökta perioden 1940-69 redo
visas. Som en uppföljning till detta presenteras i vissa fall regressions
analyser. Syftet med dessa regressionsanalyser är att komma fram till 
rimliga förklaringar till tidsmässiga variationer i de olika kärande
kategoriernas utnyttjande av domstol i tvister. Om inte annat nämns 
kommer i framställningen enbart statistiskt signifikanta regressions
analyser att presenteras. 
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Arbetare 
Kategorin arbetare svarar i Umeå för något mindre än 10 % av samtliga 
kärande i konfliktparen och är därmed i Umeå den yrkeskategori som minst 
utnyttjar domstol i tvister. För Luleå är motsvarande andel något större 
eller nära 15 %. Att andelen är större i Luleå än i Umeå verkar rimligt 
med tanke på befolkningsunderlagets karaktär. Intressant att notera är 
det sätt på vilket kärande arbetare i konfliktparen fördelar sig mellan 
olika yrkesgrupper inom arbetarkategorin. I Luleå svarar ex vis de icke 
yrkesutbildade för omkring 2 % av samtliga kärande trots Luleås karaktär 
av industristad. Man kan ex vis jämföra med Levnadsnivåundersökningens 
nära 16 % för samma kategorin. 

Vilka typer av tvister rör då arbetare som kärandepart i konfliktparen? 
Här kan man konstatera en markant skillnad mellan städerna. Medan tvister 
om lös egendom svarar för den största andelen bland arbetartvister i Umeå, 
utgör skadeståndstvister den största andelen i Luleå. Båda dessa typer av 
tvister svarar vardera för omkring 1/3 av samtliga tvister i respektive 
städer. I Umeå är dessutom skadeståndstvister den typ av tvister som 
arbetare minst utnyttjar domstol för. 

Vilka kategorier utgör i konfliktparen motparter i tvisterna? I båda 
städerna svarar kategorierna arbetare och företagare för de avgjort 
största andelarna. I Luleå utgör ex vis kategorin företagare nära 1/3 
av samtliga svarande i arbetartvister. 

Hur fördelar sig arbetartvister tidsmässigt i de båda städerna? 
Medan arbetartvister (tvister med arbetare som kärandepart) förekommer 
relativt jämnt över den undersökta 30-årsperioden i Umeå är sådana tvis
ter i Luleå främst koncentrerade till slutet av 40- och början och mit
ten av 50-talet i Luleå. Detta är intressant med tanke på att Luleå i 
samband med NJA's snabba tillväxt befann sig i den expansionsfas som 
tidigare omnämnts. Avsikten är nu att belysa detta förhållande. 

Utifrån multipel regressionsanalys avseende tidsperioden 1951-66 kan för 

Luleå följande ekvation redovisas (x-beteckningarnas betydelse ges i 
anslutning till redovisningen av förklaringsvärden strax under ekva
tionen) : 
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y = - 1 ,852 x-| - 0,266 x2 + 0,176 x3 + 0,189 x4 + 123,107 

(konstant), med en justerad R-kvadrat på 0,60. Betavikternas relatio
ner som anger variablernas inbördes förklaringsvärden är - 0,78 för 

tidsfaktorn (x-|), -0,49 för invånarantalets nettoförändringar (X2), 
0,50 för nettoförändringar i antalet anställda arbetare (x^) och 
slutligen 0,25 i BNPp (x^). 

Med utgångspunkt från dessa data skulle bl a följande antaganden kunna 
göras: Antalet kärande arbetare i Luleå uppvisar under åren 1951-66 
en markant nedgång. Detta förhållande kan ytterligare understrykas av 
det klara negativa sambandet mellan variablerna tid och antalet kärande 
arbetare i konfliktparen för denna period (r = -0,72). Detta skulle indi
kera att arbetare av andra skäl än de som antyds via de i ekvationen 
ingående variablerna i allt mindre omfattning utnyttjat domstol som kon-
fliktreglerare. 

Att döma av ekvationen kan man vidare anta att arbetare anlitar domstolar 
i befolkningsmässiga stagnationsfaser snarare än i expansionsfaser. Detta 
kan verka förvånande med tanke på vad som konstaterades ovan. 0m man emel
lertid betraktar figuren på sid 88 finner man att befolkningsutvecklingen 
från slutet av 1940-talet och fram till mitten av 1950-talet både inbe
griper en expansiv fas och en stagnationsfas. Eftersom regressionsana
lysen utgår ifrån år 1951 har framför allt nettominskningen i antalet 
invånare kommit att påverka analysutfallet. Dessutom tycks det negativa 
sambandet mellan invånarantalets nettoförändringar och antalet kärande 
arbetare delvis sammanhänga med att skadeståndstvister framför allt förs 
inför domstol av arbetare under stagnationsfaser. Variationer i antalet 
kärande arbetare i konfliktparen kan emellertid förutom detta även posi
tivt sättas i samband med variationer i det totala underlaget av arbetare 
i Luleå, ökningar snarare än minskningar i antalet anställda arbetare tycks 
kunna sättas i samband med antalet kärande arbetare och vice versa. En åt
minstone svag demografisk förklaring till omfattningen av kärandekategorin 
arbetare understryks ytterligare av det, låt vara, svaga positiva samband 
som råder mellan variablerna kärande arbetare och nettoförändringar i an
talet anställda arbetare (r = 0,54). 

Då analysutfallet är ytterst svårtolkat nöjer vi oss här med att peka på 
arbetarnas tendensiella nedgång som kärande i konfliktparen samt att an
talet kärande arbetare till en del kan förklaras demografiskt. 
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Tjänstemän 

En avgjort större kategori av kärande än arbetare utgör i båda stä
derna tjänstemännen. Andelen är i Umeå 17 % och i Luleå 20 % av samt
liga kärande i konfliktparen. Noterbart är här att tjänstemannagrupper 
med traditionellt höga utbildningskrav som ex vis specialister och 
ingenjörer är i klar majoritet bland de i konfliktparen kärande 
tjänstemännen. Man kan m a o notera samma förhållande inom tjänste
mannakategorin som vi tidigare kunde notera bland kärande arbetare. 

Medan tvister rörande fast egendom utgör den största tvistetypen bland 
tjänstemän i Umeå svarar tvister om arbetsavtal och försäkringar för 
nära 1/3 av samtliga tvister i Luleå. Noterbart är för båda städerna 
även att skadeståndstvister i ringa grad förs inför domstol av tjänste
män. 

Tjänstemän har i konfliktparen som motparter framför allt tjänstemän 
och arbetare. I Luleå utgör även företag en betydande del av de svarande 
i tvister med tjänstemän som kärande. 

Hur är då konfliktpar med tjänstemannatvister tidsmässigt fördelade? 

För Umeå förekommer tjänstemannatvister framför allt i början av 1940-
talet samt under 1950- och i inledningen av 1960-talet. Noteras kan dess
utom en markant trendmässig nedgång under hela 1960-talet vilket är något 
förvånande med tanke på den typ av expansion som under dessa år ägde rum 
i Umeå. För Luleå är bilden mindre entydig. Till skillnad från Umeå kan 
dock noteras en markant uppgång i antalet tjänstemannatvister i slutet 
av 1960-talet. 

Företagare 
En nära nóg lika stor andel av de kärande som tjänstemännen utgör, utgörs 
även av kategorin företagare i konfliktparen. De svarar i båda städerna 
för omkring 15 % av samtliga kärande. Tvister rörande lös egendom utgör 
merparten av företagartvisterna. För Umeås vidkommande utgör denna tviste
typ hela 60 % av samtliga medräknade tvister medan motsvarande andel för 
Luleå är 50 %. 

Svarandeparterna i företagartvisterna skiljer sig kategorimässigt mellan 
de båda städerna. Medan företagare svarar för den största andelen svarande 
i Umeå utgör kategorin arbetare den största svarandekategorin i företagar-
tvister i Luleå. 
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Medan företagartvister för Umeås del framför allt är koncentrerade till 
början och mitten av 1940-talet samt kring år 1960 förekommer dessa 
tvister tidsmässigt framför allt i mitten och slutet av 1950-talet i 
Luleå. Man kan även beträffande Luleå notera de relativt få företagar-
tvisterna i början av 1940-talet. 

övriga fysiska personer 
Av kategorin övriga fysiska personer utgör gruppen hemarbetande den av
gjort största gruppen i konfliktparen. Liksom förhållandet är för flera 
andra kategorier är även tvister som denna kategori för inför domstol 
koncentrerade till mitten av 30-årsperioden för Luleå. I Umeå är dessa 
tvister relativt jämnt fördelade över hela den undersökta perioden. 

Företag och övriga juridiska personer 
Den allra största kategorin bland kärande i konfliktparen utgörs av 
företag. De svarar i Umeå för 1/3 för Luleå tom något fler av samtliga 
kärande. Företagstvisterna är dock tidsmässigt olika fördelade för de båda 
städerna. Medan dessa tvister i Umeå främst förekommer under den första 
hälften av 30-årsperioden är företagstvister framför allt koncentrerade 
till senare hälften av perioden i Luleå. 

Tvister om lös egendom är i klar majoritet. Dessa tvister svarar nämligen 
för hela 3/4 av samtliga i undersökningen ingående tvistetyper i båda 
städerna. Motparter utgör framför allt kategorierna tjänstemän och före
tagare samt för Luleås vidkommande även företag. En stor del av tvisterna 
sker m a o inom det privata näringslivet. 

För tvister med restkategorin övriga juridiska personer som kärandepart 
och som framför allt inbegriper kommunala myndigheter inträffade en mar
kant uppgång i Luleå under 1960-talet. Även om motsvarande utveckling 
inte skett i Umeå är detta förhållande intressant. Detta gäller inte 
minst mot bakgrund av förvaltningsdomstolarnas utveckling under 1970-
talet. Eftersom uppgången i Luleå framför allt avsåg tvister rörande 



fast och lös egendom är det troligt att en hel del tvister mellan stat

liga och kommunala myndigheter å ena sidan och enskilda intressen å den 
andra efterhand kanaliserats över till förvaltningen eller till den 
bostadsdomstol, som inrättades i början av 1970-talet. 

Sammanfattning 

Medan företag utgör den största kärandekategorin i konfliktparen i båda 
städerna är i Umeå arbetare och i Luleå arbetare och tjänstemän få till 
antalet. Allmänt kan konstateras att de individer som har en längre 
yrkesutbildning utnyttjar domstol i större utsträckning än individer 
med liten eller ingen sådan utbildning. När det gäller de tvistetyper 
som olika kategorier av kärande utnyttjar domstol för kan konstateras 
att företagare framför allt är förbundna med tvister rörande lös egen
dom. För övriga kategorier råder i allmänhet markanta skillnader i detta 
avseende mellan städerna Umeå och Luleå. 

Den enda regressionsanalys som i detta sammanhang visat sig signifikant 
gäller förhållandet mellan strukturella och demografiska faktorer och 
arbetares utnyttjande av domstol i Luleå åren 1951-66. Eftersom ana-
lysutfallet är ytterst svårtolkat har vi nöjt oss med att peka på en 
möjlig demografisk förklaring till de tidsmässiga variationerna i an
talet kärande arbetare. Slutligen har vi under perioden kunnat konsta
tera en tendensiell nedgång för denna kategori. 

4.3.4 Konfliktparen i tvisterna 

För att kunna åskådliggöra förändringar i konfliktparens yrkesmässiga 
karaktär (kärandes och svarandes respektive yrkeskategorier i var och 
en av tvisterna) över tiden har datamaterialet bearbetats på följande 
sätt. Den undersökta 30-årsperioden mellan åren 1940-69 har delats in 
i de fyra delperioderna 1940-47, 1948-55, 1956-62 och 1963-69. För varje 
del period har konstruerats matriser som anger kärandes och svarandes för 
delning i olika yrkeskategorier. (Se tabellbilaga ) Samtliga juridiska 
personer och kategorin övriga fysiska personer har tillsammans med bort-
fallsgruppen rensats ut ur materialet. Kvar har således blivit konflikt
par där både kärande- och svarandesidan tillhör någon av kategorierna 
arbetare, tjänstemän och företagare. Yrkeskategorierna har sedan godtyck 
ligt givits värden från ett till tre. Syftet har varit att komma fram 
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till ett enhetsmått som anger konfliktparens "genomsnittliga läge" 
för varje del period och samtidigt kunna belysa i vad mån som mer trend
mässiga förändringar inträffat i konfliktparens yrkesmässiga karaktär 
under perioden 1940-69. För varje matris har då två värden erhållits. 
Ett värde anger kärandenas och ett annat anger svarandenas genomsnitt
liga yrkesmässiga läge. Dessa värden har sedan inplacerats i ett koor
dinatsystem. (Se fig på nästa sida) 

Naturligtvis kan man ur strikt statistisk synpunkt rikta invändningar 
mot detta förfaringssätt. Här har ju en ordinalskala godtyckligt omvand
lats till en kvotskala. Dels har dock Abelson och Tukey (1959) visat 
att ett sådant förfaringssätt kan ha statistisk täckning. Dessutom syf

tar förfaringssättet inte till att i första hand komma fram till exakta 
mått på konfliktparens yrkesmässiga lägen utan att snarare översiktligt 
belysa mer trendmässiga förändringar av mer djupgående karaktär. 

Man kan inte finna någon gemensam utveckling för båda städerna. En marke
rad utveckling mot i "genomsnitt" större andelar arbetare bland de sva
rande kan man finna för Umeå. Detta är speciellt intressant då totalt sett 
någon motsvarande ökning av arbetare för Umeås del inte kunnat fastslås 
utifrån den tidigare diskuterade sekundärstatistiken. Här faller dock alla 
tvister med juridiska personer bort. Om ex vis kategorin företag sammanförs 
med kategorin företagare blir den diskuterade utvecklingen inte lika en
tydig. För Luleås del har utvecklingen fram till år 1962 varit liknande 
den i Umeå, en trend som relativt väl kan sägas motsvara yrkesunderlagets 
utveckling under motsvarande period. Under 1960-talet tycks emellertid kon
fliktparens genomsnittliga yrkesmässiga läge återgått till det som rådde 
under 1940-talet. Under 1960-talet har en stor del av tvisterna avsett 
arbetsavtal mellan företagare och tjänstemän som käranden och företagare 
som svaranden. 

4.3.5 Typ av tvister 

Denna framställning är i stort sett av samma karaktär som den som be
handlade kärande i tvistemål (se sid 104). Skillnaden är att utgångs
punkten här har tagits i de olika tvistetyperna (fast egendom, lös 
egendom, arbetsavtal och försäkringar samt skadestånd). För var och en 
av dessa tvistetyper är avsikten att belysa frågeställningar av följande 
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karaktär: Hur stor andel utgör en bestämd tvistetyp av samtliga de i 
undersökningen ingående tvisterna eller konfliktparen? Hur varierar de 
olika tvistetyperna i konfliktparen tidsmässigt? Kan strukturella och/ 
eller demografiska faktorer förklara dessa variationer? Vilka kärande-
och svarandekategorier är förknippade med respektive tvistetyp i kon-
fli ktparen? 

Fast egendom 

Tvister om fast egendom utgör i Umeå nära 25% av samtliga i undersök

ningen ingående tvister medan motsvarande andel i Luleå är något lägre 
eller drygt 20%. Vilka kategorier av kärande är det framför allt som för 
tvister om fast egendom inför domstol i de båda städerna? För Umeås del 
utgör kategorin tjänstemän i konfliktparen cirka 25% och företagare 20% 
av de kärande i dessa tvister. Kategorin arbetare svarar för endast 
10 % av dessa. Andelarna är ungefär desamma beträffande Luleå. Intressant 
i detta sammanhang är att arbetare som svarandepart för båda städerna 
motsvarar ungefär 1/3 av samtliga svarande i dessa tvister. En stor del 
av dessa tvister avser vräkning och avhysning. 

Hur varierar i konfliktparen tvister om fast egendom tidsmässigt över 
perioden 1949-69? För Umeås del varierar dessa tvister starkt under 
perioden. De förekommer framför allt i början av 1940-talet samt under 
vissa år därefter, under senare år nästan uteslutande i tvister om vräk
ning och avhysning. Dessa svarar i Umeå för över 40 % av tvisterna om 
fast egendom och förekommer framför allt från 1960 och framåt. I Luleå 
är tvister om fast egendom framför allt koncentrerade till åren omkring 
1950 samt ökar dessutom till skillnad från Umeå mot slutet av 60-talet, 
framför allt genom de höga antalet tvister om vräkning och avhysning 
efter 1965. Den senare gruppen av tvister svarar i konfliktparen för 
drygt hälften av tvisterna om fast egendom i Luleå och utgör därmed en 
större andel än beträffande Umeå. 

Vad kan tänkas förklara dessa variationer för Luleås del? Utifrån mul
tipel regressionsanalys fås följande ekvation som avser Luleå perioden 
1955-66: (x-beteckningarnas betydelse framgår av redovisningen av för
klaringsvärdena strax under ekvationen) 

y = - 0,500 x-| - 0,064 + 66,161 (konstant) med en justerad R-kvadrat 
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på 0,73. Betavikternas relationer som anger variablernas inbördes för

klaringsvärden är -0,92 för BNPt(x-|) och -0,43 för arbetslöshet (x£). 
Utifrån dessa data kan följande antaganden göras: Tvister angående fast 
egendom tycks under perioden 1956-66 framför allt sammanfalla med låg
konjunkturer i samhället som helhet mätt i tillgång på varor samt i 
tider med lokal låg arbetslöshet. Ett klart negativt samband tycks för 
den aktuella perioden råda mellan variablerna BNP^ och antalet tvister om 
fast egendom (r = -0,78). 

Ekvationen kan verka något motsägelsefull eftersom den tycks koppla sam
man ex vis lågkonjunktur med låg arbetslöshet. För Luleås vidkommande är 
detta förhållande dock rimligt då NJA1 s anställningspolitik, speciellt 
under 1950-talet och början av 1960-talet, med all sannolikhet haft en 
konjunkturreglerande effekt. Detta kan illustreras med nedanstående 

kurvor. (Se fig nedan) 

Fig: Nettoförändringar i antalet NJA-anställda (absoluta tal) i jämförelse 
med procentuella förändringar i bruttonationalprodukten mätt i till
gång på varor och tjänster (i vägda löpande medeltal). 
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Man skulle dock kunna anta att de faktorer som är lokalt förankrade, 
som ex vis den lokala arbetsmarknadssituationen, har större effekter 
på en individs handlingsramar och därmed på benägenheten att anlita dom
stol än mer allmänna samhälleliga faktorer, som t ex en viss konjunktur
utveckling. Utifrån ett sådant antagande skulle man kunna anta att ett 
positivt samband råder mellan antalet tvister rörande fast egendom och 
social och ekonomisk utveckling. Detta antagande ligger dessutom delvis 
i linje med det antagande som tidigare gjordes och som innebar att an
talet tvister om fast egendom i stor utsträckning beror på hur bostads
marknaden ser ut. De antaganden som gjorts här är dock förbundna med 
starka reservationer. 

Lös egendom 
Medan drygt 40 % av samtliga tvister i undersökningsmaterialet avser lös 
egendom för Luleås del är motsvarande andel i Umeå drygt 50 %. 
Dessa tvister är för Luleås del koncentrerade till mitten av 1950-
talet samt till åren 1961 och 1968. Av dessa svarar tvister angående bo
lag och föreningar i konfliktparen endast för 3 %. Tvister angående för
sträckning och borgen omfattar 15 % av tvisterna om lös egendom och före
kommer framför allt under 1960-talet. För Umeås del förekommer dessa 
tvister framför allt i början av 1940-talet samt under åren 1956-63 var
efter de avtar. För att bl a belysa faktorer bakom utvecklingen efter 
1956 har utifrån en multipel regressionsanalys följande ekvation upp
kommit som avser Umeå under perioden 1955-68: (x-beteckningarnas bety
delse ges i anslutningen till redovisningen av förklaringsvärdena nedan) 
y = - 4,067 x-j + 0,204 ~ 0*661 x^ + 301 ,722 (konstant) med en jus
terad R-kvadrat på 0,76. Betavikternas relationer som anger de i ekva
tionen ingående variablernas inbördes förklaringsvärden är -0,80 för 
tidsfaktorn (x-j), 0,47 för variabeln arbetslöshet (X2) och -0,39 för 
BNPt (X3). Ovanstående ekvation skulle bl a kunna ge följande antagan
den: Under ovannämnda perted tycks för Umeås vidkommande tvister om lös 
egendom i allt mindre utsträckning förts inför domstol. Under perioden 
understryks denna vikande trend ytterligare av det klart negativa sam
bandet mellan variablerna tid och antal tvister om lös egendom (r = 
-0,73). Detta bör samtidigt indikera att denna trendmässiga minskning 
måste förklaras av andra faktorer än de som motsvarar de i ekvationen 
ingående variablerna. Samtidigt tycks de höga antalet tvister rörande 
lös egendom i Luleå i slutet av 60-talet visa att den vikande trenden 
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i Umeå inte är av mer generell natur. Utifrån detta kan det vara rimligt 
att anta att faktorer bakom Umeås vikande trend bör sökas i förhållanden 
som i huvudsak är lokalt förankrade till Umeå. 

Att, som ekvationen ovan tycks utvisa, ex vis stor förekomst av tvister 
angående lös egendom kan sättas i samband med tidsperioder som känne
tecknas av hög arbetslöshet och lågkonjunktur stämmer inte med de an
taganden som tidigare gjorts. (Se sid 40) Där antogs nämligen att tvis
ter om lös egendom i konfliktparen framför allt förekommer under hög
konjunktur då de ekonomiska transaktionerna sannolikt är mest frekventa. 
Ett alternativt antagande skulle, vilket tidigare antytts, vara att 
tvister om lös egendom uppkommer under lågkonjunkturer då ekonomiska 
förpliktelser, p g a sämre ekonomiska omständigheter, har relativt 
sämre utsikter att kunna fullföljas. Detta senare antagande understryks 
i viss mån även av att kärandeparten i så stor utsträckning utgörs av 

företag och företagare. Företagaren svarar nämligen som kärandepart för 
hälften eller fler av samtliga kärande i båda städerna. Svarande motpar
ter i denna typ av tvister är relativt jämnt fördelade mellan kategorierna 
tjänstemän, företag, företagare och arbetare. 

Arbetsavtal och försäkringar 
Tvister om arbetsavtal och försäkringar i konfliktparen svarar i Umeå för 
omkring 15 % av de i undersökningen ingående tvisterna. De är framför allt 
koncentrerade till mitten av 1940- och mitten av 1950-talen. Noteras kan 
dessutom de relativt få tvisterna av denna typ under 1960-talet. För Luleå 
svarar tvister om arbetsavtal och försäkringar i konfliktparen andelsmäs-
sigt för cirka 20 % av de i undersökningen ingående tvisterna. Mest noter-
bart är den starka ökningen under 1960-talet. 

I syfte att närmare belysa faktorer bakom denna ökning har en multipel 
regressionsanalys för perioden 1955-66 gjorts för Luleå. Följande ekva
tion erhölls då: (x-beteckningarnas betydelse ges i anslutning till redo
visningen av förklaringsvärdena nedan) 
y = 5,063 x-| - 0,610 X2 - 248,744 (konstant), med en justerad R-kvadrat 
på 0,84. Faktorernas inbördes förklaringsvärden som anges av betavikter
nas relationer är 0,95 för tidsfaktorn (x-|) och -0,43 för BNP^. (x£), till 
ovanstående data kan följande kommentarer göras: 
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Att tvister rörande arbetsavtal och försäkringar i konfliktparen blir 
allt .fler under den aktuella perioden har vi redan tidigare kunnat kon
statera. Sambandet mellan tidsfaktorn och antalet tvister av detta slag 
tycks vara relativt stort (r = 0,84). Det sätt på vilket denna typ av 
tvister varierar över tiden tycks dessutom till en del kunna förklaras 
av variationer i BNP^ på så sätt att ökningar i antalet tvister angående 
arbetsavtal och försäkringar kan sättas i samband med en nedgång i den 
ekonomiska konjunkturen. Man kan här dessutom tillägga att korrelations-
koeff icienten mellan denna typ av tvister och BNPp år -0,48. Tvister i 
samband med uppsägningar och lönekrav samt tvister i samband med svårig
heter att fullfölja åtaganden i anknytning till försäkringar kan mycket 
väl sättas i samband med relativt sämre ekonomiska omständigheter. 

Skadestånd 
Skadeståndstvister svarar i konfliktparen i Umeå endast för 10 % av samt
liga i undersökningen ingående tvisterna och är framför allt koncentrerade 
till 40-talet. Luleå uppvisar både antalsmässigt och andelsmässigt fler 
skadeståndstvister. De 15 % tvister av detta slag i förhållande till samt
liga tvister i undersökningen är framför allt koncentrerade till början 
och mitten av 1950-talet samt till början av 60-talet för Luleås del. 
Vidare kan noteras de relativt få skadeståndstvister som förekommer under 
1940-talet. För att bättre kunna belysa utvecklingen av skadeståndstvis
terna i Luleå under 1950- och 1960-talen kan följande multipla regressions
analys redovisas. Utifrån denna analys framkom följande ekvation som avser 
tiden 1951-66: (x-beteckningarnas betydelse ges i anslutning till redo
visningen av förklaringsvärdena nedan) 
Y = 0,259 x-j - 2,317 x^ " 0,446 Xg + 172,332 (konstant), med en juste
rad R-kvadrat på 0,64. Faktorernas inbördes förklaringsvärden som anges 
av betavikternas relationer är 0,76 för nettoförändringar i antalet an
ställd förvaltningspersonal (x-|), -0,85 för tidsfaktorn (X2) och -0,72 
för nettoförändringar i invånarantalet (Xg). Följande kommentarer och 
antaganden kan göras till ovanstående ekvation: 

Kategorierna tjänstemän och företagare svarar andelsmässigt för omkring 
1/3 av samtliga kärande i skadeståndsmål. Förekomst av skadeståndstvister 
kan utifrån ekvationen ovan bl a förklaras av variationer i antalet an
ställd förvaltningspersonal. Intressant är även att notera att tvister 
av denna typ kan sättas i samband med befolkningsmässiga stagnations
faser. (Jfr s 41) Variablerna BNP och nettoförändringar i antalet 

r 
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anställda arbetare har visat sig inte vara signifikanta och har därför 

tagits bort ur ovanstående ekvation. Annars skulle man kunna förvänta 
sig att den senarenämnda av dessa variabler skulle ha ett visst för
klaringsvärde med tanke på att kategorin arbetare både på kärande- och 
svarandesidan utgör nära 1/3 av samtliga kategorier. 

Summering 
Av de tvister som diskuterats i detta avsnitt utgör de som avser lös 
egendom den avgjort största och de som avser fast egendom den näst 
största gruppen i konfliktparen. Skadeståndstvister svarar å andra si
dan endast för ett fåtal av de i undersökningen behandlade tvisterna. 
Medan tvister om lös egendom är att beteckna som utpräglade företagar-
tvister svarar företagare och tjänstemän som kärandeparter tillsammans 
för en klar majoritet bland tvister rörande fast egendom. 

Beträffande de strukturella faktorernas samband med de olika tvistety
pernas tidsmässiga variationer gäller att samtliga typer av tvister gi
vit upphov till signifikanta regressionsanalyser. För Umeå har t ex 
kunnat konstateras att ett visst negativt samband råder mellan antalet 

tvister om lös egendom och ekonomisk utveckling. Liknande samband gäller 
för Luleå beträffande skadeståndstvister samt tvister rörande arbetsav
tal och försäkringar. Den regressionsanalys som gjorts av strukturella 
faktorers samband med antalet tvister rörande fast egendom har bl a 
givit vid handen att effekter av faktorer på samhällelig och lokal nivå 
kan motverka varandra. Utifrån antagandet att lokalt förankrade faktorer 
i större utsträckning kan påverka individens livsvillkor och samtidigt 
deras benägenhet att utnyttja domstol för konfliktreglering har vi rela
terat tvister rörande fast egendom till social och ekonomisk expansion. 

4.3.6 Expansions- och stagnationsfaser samt tvisters omfattning 
och karaktär 

Framställningen syftar i detta sammanhang till att ge ytterligare underlag 
för bedömningar av i vad mån strukturella faktorer kan sättas i samband 
med art och grad av rättslig konfliktreglering. Avsikten är därmed att 
se huruvida olika faser i städernas utveckling på olika sätt har kunnat 
påverka denna rättsliga verksamhet. 
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Väsentligt har här varit att ur hela den undersökta 30-årsperioden välja 
ut mindre tidsperioder som på olika sätt är karaktäristiska ur utveck
lingssynpunkt. Det har varit väsentligt att bland dessa perioder välja 
ut de som antingen kännetecknas av befolkningsmässig och/eller indust
riell expansion eller stagnation. Av vikt har då bl a varit att täcka 
in den industriella expansionsfas som i början av 50-talet i hög grad 
kom att prägla Luleå socialt och ekonomiskt och konfrontera denna fas 
med den relativa stagnationsfas som för Luleås del inträdde de därpå 
följande åren. 

Den tidsperiod som här valts sträcker sig mellan åren 1949-57. Denna 
period har i sin tur uppdelats i två mindre perioder som för Luleås vid
kommande är en expansionsperiod mellan åren 1949-54 och en relativ stag
nationsperiod mellan åren 1955-57. (Jmf ex vis figurerna s 88). 
Intressant i detta sammanhang är att Umeå under motsvarande perioder 
närmast kan kännetecknas av en omvänd utveckling om än mindre markant. 
Umeå kan av detta skäl utgöra en intressant jämförelsegrund. 

Vi antar nu att arten och graden av domstolsutnyttjande i tvister kan 

sättas i samband med den karaktär som kännetecknar de olika utvecklings
faserna för Umeå och Luleå. Om den rättsliga utvecklingen för de båda 
städerna utvecklas på ett klart motsatt sätt under de båda delperioderna 
finns skäl att förmoda att ovanstående antagande styrks och att struktu
rella faktorer kan sättas i samband med den rättsliga utvecklingen. För 
de två delperioderna 1949-54 och 1955-57 har medeltalet tvister per år 
beräknats. Därefter har förändringar mellan perioderna jämförts genom 
att antalet tvister per år för den senare delperioden ställs i relation 
till antalet i den förra. Jämförelser har sedan gjorts mellan Umeå och 
Luleå som belyser dels hur de olika typerna av tvister var för sig och 
dels hur olika kärandekategorier var för sig antalsmässigt utvecklats 
under de båda del perioderna. I den följande diskussionen kommer vi en
bart att redovisa de fall då jämförelserna enligt ovanstående beskriv
ning givit upphov till klart motsatta utvecklingstendenser för de båda 
städerna, ex vis en klar uppgång i en av städerna och en lika klar an-
talsmässig nedgång i den andra staden. 

Mellan perioderna 1949-54 och 1955-57 ökade för båda städerna antalet 
tvister inför domstol med i runda tal 20 %. Allmänt kan konstateras att 
förhållandevis måttliga variationer skett beträffande antalet tvister 
dels mellan de två perioderna och dels i jämförelse mellan Umeå och 
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Luleå. Den enda trendmässiga skillnaden i utvecklingen av tvistetyperna 
i konfliktparen mellan städerna gäller skadeståndstvister som antals-
mässigt nära nog fördubblades per år mellan period ett och två för Umeå 
medan denna typ av tvister under den senare perioden utgjorde mindre 
än hälften av det antal som per år kunde uppvisas i Luleå för period 
ett. Utifrån dessa data kan man då framlägga hypotesen att konfliktpar 
med skadeståndstvister framför allt förekommer under stagnationsfaser 
av den karaktär som Luleå kunnat uppvisa i mitten av 50-talet och Umeå 
i början av 50-talet. Detta styrks även av andra data. (Se s 116f) När 
vi kommer in på de olika kärandekategorierna kan konstateras att rest-
kategorin övriga, som motsvarar de icke yrkesverksamma, uppvisar samma 
tendenser som skadeståndstvisterna. Medan dessa tvister ökat mellan pe
rioderna med i runda tal 60 % i Luleå minskade tvister med icke yrkes
verksamma som kärandepart i konfliktparen till hälften av vad de antals
mäss igt var under den första perioden i Umeå. 

Medan tvister med arbetare som kärandepart antalsmässigt varit oföränd
rat mellan de båda perioderna, och med tanke på arbetarunderlaget mellan 
perioderna snarare minskat i Luleå, har proportionen arbetartvister fördubblats 
i Umeå. Samma tendens har kunnat noteras beträffande antalet tvister per 
år med myndigheter som kärandepart. Dessa tvister har antalsmässigt hal
verats per år för Luleå medan utvecklingen för Umeås vidkommande varit 
den motsatta nämligen en ökning mellan perioderna med i runda tal 50 %. 

Trots att populationen tvister eller konfliktpar som utgör basen för 
ovanstående redovisning varit liten kan man dock utifrån ovanstående 
data framlägga som rimliga hypoteser att tvister som avser skadestånd 
och tvister med icke yrkesverksamma som kärandepart kan sättas i samband 
med stagnationsfaser av den karaktär som Luleå uppvisade i mitten på 
1950-talet medan tvister med arbetare och myndigheter som kärandepart 
snarare hör samman med industriell expansion av det slag som inträffade 
i Luleå i början av 1950-talet. 
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4.4 Brott inför domstol 

4.4.1 Allmän översikt av dataunderlaget 

Av de totalt cirka 22.300 avdömda brottmålen i Luleå under perioden 
1940-69 omfattar det ursprungliga urvalet omkring 10 % eller 2.231 brott
mål. Av dessa har 849 brottmål eller 38 % av det ursprungliga urvalet 
kommit med i det slutliga urvalet. Detta slutliga urval omfattar, som ti

digare nämnts, tillgreppsbrott, misshandelsbrott, bedrägeri brott, fylleri-
förseelser samt skattebrott och skatteförseelser. (Se 66f) 

För Umeå är det omöjligt att här ange exakta siffror på det totala an
talet avdömda brottmål under den undersökta 30-årsperioden p g a det ut
ökade rättsområdet. (Se sid 75) I likhet med redovisningen av antalet 
avdömda tvistemål är varken den ursprungliga populationen, som totalt om
fattar cirka 18.800 avdömda mål under perioden 1940-69, eller det ur
sprungliga urvalet, omfattande 1.882 brottmål, direkt jämförbara med mot
svarande data för Luleå utan något för höga. Av dessa har emellertid 553 
brottmål eller 29 % av det ursprungliga urvalet kommit med i det slutliga 
urvalet. Den angivna procentsiffran är med tanke på vad som nämndes ovan 
ej direkt jämförbar med motsvarande procenttal för Luleå utan är antag
ligen några procentenheter för låg. 

I likhet med tvistemålen kan även brottmålen inbegripa flera parter som 
tillsammans med den tilltalade kan sägas bilda olika konfliktpar. I fler
talet brottmål, ex vis rörande fylleri, utgör åklagaren den enda och na
turliga motparten. Denne har till uppgift att, som Bol ding uttrycker det, 
ta tillvara intressen "som ... har med "den allmänna laglydnaden" att göra" 
(Bolding 1972, s 13).I andra brottmål finns ofta dessutom en eller flera 
målsägare inbegripna. 

I den förstnämnda typen av brottmål har ej åklagarparten registrerats 
och kodifierats i datamaterialet. I den senarenämnda typen av brottmål 
med målsägare inbegripna kan flera konfliktpar urskiljas, i likhet med 
vad fallet var beträffande tvistemålen. Här har uppgifter om parterna i 
vart och ett av dessa par registrerats och kodifierats. Detta kan komma 
att innebära att en individ som part kunnat registreras flera gånger om 
denne är part i flera konfliktpar. Uppgifter om brottsrubriceringar för 



varje enskilt konfliktpar har dessutom registrerats. När vi således i 

fortsättningen diskuterar tilltalade, målsägare och brott, utgör de 
enskilda konfliktparen och inte brottmålen de enheter som diskussionen 
baserar sig på. 

För att belysa hur ovannämnda förfarande inverkat på undersökningsmate
rialet kan brottmålens fördelning över brottstyper redovisas. (Se fig 
nedan) 

Fig: Brottmålens fördelning över olika brottstyper i Umeå och Luleå 
under perioden 1940-69. Andelar av totala antalet brottmål i 
undersökningen under olika tidsperioder. 
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Ovanstående figur kan jämföras med hur brotten eller brottsrubriceringar 
i varje enskilt konfliktpar fördelar sig över olika brottstyper. (Se fig 
nästa sida) 
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F i g : Brottens fördelning över olika brottstyper i Umeå och Luleå under 
perioden 1940-69. Andelar av totala antalet brott i undersökningen 
under olika tidsperioder. 

Tillgreppsbrott 

Misshandelsbrott 

Bedrägeri brott 

FylIeri förseelse 

U 

Skattebrott 1 

1 i 

I 

U 

i 
1 

i 

i 
1 

u 

1 

Är: 1940-47 1948-55 
tì ES 
1956-62 

1 

1 
i 

1 
I 

1  ̂
1963-69 

Helt naturligt svarar fylIeriförseelser samt skattebrott och -förseel
ser för betydligt mindre andelar när man tar varje konfliktpar för 
sig. Dessa ingår oftast i mål som inte inbegriper någon målsägare var
för mål av detta slag endast omfattar ett konfliktpar. Liknande för
hållanden gäller även för misshandelsbrott. Här tycks de skadelidande 
inte ställa upp som målsägare i full utsträckning. Antalet inblandade 
parter i misshandelsmål är således relativt få. Omvänt har här till
grepps brott och bedrägeri brott betydligt större andelar när konflikt
par är den statistiska enheten naturligtvis beroende på att mål av
seende dessa brottstyper ofta inbegriper flera tilltalade och/eller 
målsägare. 

Om vi nu övergår till att närmare kommentera de olika typer av brott 
som behandlats av domstol och dessas fördelning över tiden (fig ovan) 
kan följande noteras. Medan tillgreppsbrott ökade sina andelar markant 
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i och med perioden 1948-55 i Luleå, inträffade motsvarande andels-
ökning under perioden 1956-62 i Umeå. Vidare kan noteras de jämfö
relsevis höga andelarna bedrägerier i Umeå, speciellt för perioden 
1948-55, samt fylIeri förseelser för båda städerna, speciellt i början 
av 30-årsperioden. Skattebrott och framför allt misshandelsbrott 
svarar för relativt små andelar. 

Om vi nu övergår till att se hur de olika parterna fördelar sig tids
mässigt kan beträffande de tilltalade följande konstateras. (Se fig 
nedan) 

Fig: Tilltalade i de olika konfliktparen och deras fördelning över 
olika kategorier i Umeå och Luleå under perioden 1940-69. An
delar från samtliga konfliktpar är fördelade över tid. 
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Andelen tilltalade arbetare är under hela 30-årsperioden större i 
Luleå än i Umeå vilket med tanke på befolkningsunderlaget verkar rim
ligt. Noterbart är emellertid den stora andelen tilltalade tjänstemän 
i Umeå under perioden 1948-55, vilket dock kan förklaras av att ett 
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enda bedrägerimål under denna period inrymde hela 99 målsägare. (Jmf 
även fig föregående sida). Slutligen kan noteras de låga andelarna 
tilltalade företagare samt de med tiden ökande andelarna av icke 
yrkesverksamma för de båda städerna. 

Kvinnorna utgör i Umeå 5 % och i Luleå 9 % av samtliga tilltalade, 
och då främst gällande tillgreppsbrott. 

Bortfallet av uppgifter för bestämning av kategori tillhörighet ligger 

för båda städerna sammantaget på cirka 4 % av konfliktparen och pro
centuellt relativt jämnt fördelade mellan städerna, dock relativt fler 
i slutet av den undersökta perioden. 

Vid redogörelsen för målsägarnas andelsmäss i ga fördelning över olika 
kategorier kan följande noteras. (Se fig nedan) 

Figur: Målsägare i de olika konfliktparen och deras fördelning över 

olika kategorier i Umeå och Luleå under perioden 1940-69*. An
delar från olika konfliktpar är fördelade över tiden. 
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Juridiska personer har efterhand ökat sina andelar bland målsägarna. 
Denna trend gäller främst företag. Andelen tilltalade arbetare är 
relativt stor under första hälften av 30-årsperioden i Umeå för att 
därefter minska betydligt. De icke yrkesverksamma svarar för betyd
ligt mindre andelar i Umeå än i Luleå. 

4.4.2 Tilltalade i brottmål. 

Utgångspunkten har i detta avsnitt tagits i olika kategorier till
talade (arbetare, tjänstemän, företagare samt övriga fysiska personer). 

Avsikten är här för det första att belysa i vilken omfattning och för 
vilka brott som olika kategorier i konfliktparen ställs inför rätta. 
Vidare redovisas vilka målsägarkategorier i konfliktparen som i 
brottmål kan relateras till olika kategorier av tilltalade. Slutli
gen är avsikten att beskriva och analysera tidsmässiga variationer 
i denna regleringsverksamhet. I likhet med redovisningen av tvister 
inför domstol kommer statistiskt signifikanta regressionsanalyser 
att presenteras även här. Detta görs i syfte att komma fram till 
rimliga strukturella och demografiska förklaringar till dessa varia
tioner. Det resonemang som förs i detta avsnitt baseras på konflikt-
par. När vi därför i framställningen tillämpar begreppet 'brott' av
ses det eller de brott som kännetecknar eller motsvarar varje konflikt
par (se sid 69f) • 

Arbetare 

Tilltalade arbetare i konfliktparen var i Umeå hälften och i Luleå 
nära 70 % av samtliga tilltalade varav de icke yrkesutbildade i båda 
städerna svarade för cirka 40 % av de tilltalade arbetarna, m a o en 
helt annan bild än beträffande tvistemålen (se sid!05 ). 

För vilka typer av brott stäms arbetare inför domstol? Tillgreppsbrott 
och fylleriförseelser svarar tillsammans för omkring 3/4 av samtliga 
arbetarbrott i båda städerna. Skattebrott svarar å andra sidan endast 
för 5 % av arbetarbrotten. 

Målsägare i arbetarkonflikter inför domstol är i första hand arbetare. 
Arbetare utgör en tredjedel av samtliga målsägare i Umeå. Motsvarande 
andel för Luleå är dock betydligt mindre. I Luleå utgör t ex myndighe
ter 15 % av samtliga målsägare i konflikter med arbetare som tilltalade 
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På vilket sätt varierar antalet tilltalade arbetare i konfliktparen 

över tiden? Medan antalet tilltalade arbetare i Umeå var koncentrerat 
till 1940-talet och kring år 1960, var tilltalade arbetare rikligast 
företrädda i början av 40-talet samt i mitten av 50- och slutet av 
60-talet för Luleå. För att belysa de faktorer som kan sättas i samband 
med de tidsmässiga variationerna i antalet tilltalade arbetare i Luleå 
har en regressionsanalys för perioden 1951-66 gjorts. Följande ekva
tion erhölls då: (x-beteckningarnas betydelse ges i anslutning till 
redovisningen av förklaringsvärdena nedan) 
y = - 1,014 x-| + 4,480 + 0,937 - 2,863 x^ + 140,773 (konstant) 

med en justerad R-kvadrat på 0,73. Faktorernas inbördes förklaringsvär
den som anges av betavikternas relationer är - 0,67 för variabeln netto
flyttning (x-|), 0,95 för konjunkturer mätt i produktion (X2), 0,43 för 
nettoförändringar i antalet anställda arbetare (Xg) och - 0,48 för kon
junkturer mätt i varutillgång (x^). Följande kommentarer kan bl a göras 
till dessa data: 

Enligt ekvationen kan variationer i antalet tilltalade arbetare i kon

fliktparen positivt sättas i samband med variationer i variablerna 
BNPp och nettoförändringar i antalet anställda arbetare och negativt 
till variablerna nettoflyttning och BNP^.. Ex vis skulle då ekvationen 
ge vid handen att ökningar i antalet tilltalade arbetare skulle kunna 
förklaras med befolkningsmässiga stagnationsfaser (r = - 0,70), med 
expansiva faser i samhället ur produktionssynpunkt (r = 0,55), med ök
ningar i arbetarunderlaget samt med konjunkturmässiga stagnationsfaser 
med avseende på varutillgång på marknaden. 0m man dessutom relaterar 
detta till att ett litet positivt statistiskt samband råder mellan 
antal tilltalade arbetare och variabeln arbetslöshet (r = 0,53) visar 
ovanstående data hur komplicerad en analys kan bli när effekter av fak
torer på olika analysnivåer konfronteras. I detta fall kan man ex vis 
anta att faktorer på samhällsnivå, ex vis konjunkturväxlingar, kan 
motverka effekter av faktorer på lokal nivå, som ex vis befolknings
utveckling eller industriell expansion. Vi har tidigare pekat på hur 
NJA's anställ ningspoli ti k under vissa år verkat som en konjunkturre
gulator. (Se s 113) Man skulle dock utifrån ovanstående data kunna 
anta att lokalt förankrade faktorer har större effekter på variatio
ner i antal et ti 11 tal ade arbetare i konfliktparen än faktorer på sam
hällsnivå. Utifrån detta skulle man kunna framlägga hypotesen att när 
arbetslösheten stiger och invånarantalet sjunker, m a o under lokalt 
förankrade sociala och ekonomiska stagnationsfaser, ökar antalet till

talade arbetare i konfliktparen. 



Tjänstemän 
Tjänstemännen utgör omkring 15 % av de tilltalade i Luleå medan andelen 
är dubbelt så stor eller cirka 30 % i Umeå. T likhet med förhållandet 
för tilltalade arbetare utgör yrkeskategorier med normalt mindre ut
bildning merparten av de tilltalade i konfliktparen, m a o ett lik
nande förhållande som beträffande tilltalade arbetare. 

Bedrägerier är de mest frekventa brotten bland tjänstemän. Medan be
drägerier svarade för 30 % av tilltalade tjänstemän i Luleå utgjorde 
de hela 2/3 av samtliga brott med tjänstemän som tilltalade i Umeå. 
Denna stora andel har till en del att göra med det tidigare omnämnda 
bedrägerimålet med 99 målsägare. 

Målsägare i brottmål med tjänstemän som tilltalade är i Umeå till stor 

del arbetare och företagare. I Luleå har under perioden främst företag 
och tjänstemän utgjort målsägare i tjänstemannamål. 

Tidsmässigt är tilltalade tjänstemän i konfliktparen för Umeås del kon
centrerade till 1940-talet och åren kring 1960, alltså samma fördelning 
över tiden som tilltalade arbetare i Umeå. För Luleå är tilltalade 
tjänstemän i konfliktparen rikligt förekommande i mitten av 1940-talet, 
under senare delen av 50-talet och i mitten av 60-talet. 

Företagare 
Omkring 5 % av samtliga tilltalade i konfliktparen är företagare för 
båda städerna. De är framför allt koncentrerade till 1940-talet. Drygt 
hälften i Umeå och 2/3 i Luleå av samtliga företagarbrott avser skatter. 

övriga fysiska personer 
De tilltalade icke yrkesverksamma i konfliktparen är för båda städerna 
koncentrerade till slutet av den undersökta 30-årsperioden. Tillgrepps-
brotten svarar för merparten av brott där icke yrkesverksamma är till
talade, i Luleå cirka hälften och i Umeå hela 90 % av samtliga brott. 

Summering 
Inte oväntat utgör i båda städerna kategorin arbetare en klar majoritet 
bland de i konfliktparen tilltalade. I Luleå utgör andelen arbetare 
hela 70 % av samtliga tilltalade. Intressant är för båda städerna att 



1 2 8  

notera den stora andelen icke yrkesutbildade arbetare. Företagare utgör 
som väntat en liten andel eller cirka 5 % av samtliga tilltalade, i 
huvudsak gällande skattebrott eller -förseelser. Tillgrepps- och miss
handelsbrott samt fyll eri förseelser har i mycket hög grad arbetare som 
tilltalade i konfliktparen. Bedrägeri brotten har under den undersökta 
30-årsperioden beskrivit en intressant utveckling. Medan en stor del 

av de tilltalade i konfliktparen under 1940-talet utgjordes av tjänste
män har andelen arbetare efterhand ökat kraftigt för att under senare 
delen av den undersökta perioden vara i klar majoritet bland tilltalade 
för bedrägeribrott. 

När det gäller samband mellan strukturella och demografiska faktorer 
och antalet tilltalade i olika kategorier har £n regressionsanalys 
visat sig signifikant. Utifrån denna analys, som avser Luleå, har 
antagits att antalet tilltalade arbetare i konfliktparen kan sättas 
i samband med social och ekonomisk stagnation i större utsträckning 
än med social och ekonomisk expansion. 

4.4.3 Konfliktpar i brottmål 

Förfarandet när det gäller att belysa konfliktparens karaktär i 
brottmål och dessas förändringar över tiden är identisk med det som 
tillämpades för tvistemål. (Se sidI09f) Utifrån följande figurer(se 
nästa sida),där ti 11 talade och målsägare relaterats till varandra med 
avseende på respektive parts yrkestillhorighet, kan följande konsta
teras: 

För båda städerna kan noteras en trend mot relativt fler arbetare som 
tilltalade i konfliktpar med yrkesverksamma som parter. För Luleå in
träffade en markant förändring mellan perioden 1940-47 och 1948-55. 
För Umeås vidkommande sker denna utveckling över i stort hela 30-års-

• perioden. Till detta kan tilläggas atlt företagare övertouvti/d åtaget,; i; 

endast finns representerade som tilltalade i ett konfliktpar'med yr
kesverksamma som parter i Luleå och i sex konfliktpar i Umeå. 
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Fig: Konfliktpar i brottmål och dessas yrkesmässiga läge under olika 
tidsperioder. 
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Målsägarnas yrkesmässiga förankring över tiden är i dessa konfliktpar 
mer svårgripbar. Någon enhetlig trend kan inte urskiljas. Målsägarna 

är, som vid tidigare kunnat konstatera (se fig, s 124 ), dessutom rela
tivt jämnt fördelade över de tre yrkeskategorierna om man tar 30-
årsperioden som helhet. 

På vad beror den markanta förändringen av konfliktparens karaktär i 
Luleå mellan perioderna 1940-47 och 1948-55? Om vi till att börja med 
återvänder till fig (s 122 ) kan vi konstatera att medan fyll eri för
seelser och skattebrott behandlade av Luleå rådhusrätt andelsmässigt 
var betydligt mindre under perioden 1948-55 jämfört med föregående 
period, ökade tillgrepps-, misshandels- och bedrägeribrotten sina 
andelar. Nu inbegriper mål med enbart fylleriförseelser och skatte
brott normalt ej målsägare. Den minskade andelen av dessa brott kan 
alltså inte förklara den markanta ökningen av andelen arbetare i 
konfliktpar med yrkesverksamma. Om vi därför i den fortsatta disku
ssionen bortser från fyll eri förseelser och skattebrott kan man konsta
tera följande: 

Om man för samman de tilltalade i tillgrepps-, misshandels- och be
drägeribrotten och undersöker fördelningen av de tilltalade över de 
olika yrkeskategorierna ökade arbetare mellan perioderna 1940-47 och 
1948-55 från 24 till 99 tilltalade. En ökning inträffade då i alla de 
ovannämnda typerna av brott. Tjänstemännen minskade å andra sidan mellan 
perioderna från 29 till 11 tilltalade och då framför allt beträffande 
bedrägeribrott. Mot bakgrund av dessa data kan man ställa sig frågan 
om interna rättsliga faktorer eller faktiska strukturella förändringar 
ligger bakom denna utveckling. När det gäller de interna rättsliga 
faktorerna kan man peka på att institutet strafföreläggande infördes 
i samband med den nya rättegångsordningen som trädde i kraft år 1948. 
Genom detta summariska förfarande kan alltså åklagare i enkla bötesmål 
förelägga en person ett bötesstraff utan att någon rättegång anordnas, 
(se s i d 4 5 ) Dataunderlaget i denna undersökning inbegriper inte de indi
vider som erhållit och godkänt strafförelägganden. Man kan då fråga sig 
om tillämpningen av detta förfarande fått som följd att åtalade tjänste
män i allt större utsträckning än arbetare blivit strafförelagda och 
därmed hamnat utanför rättegångarna. Data från Luleå tycks åtminstone 
antyda att detta kan vara fallet. Vad som emellertid skulle tala emot 
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ett sådant antagande är dels att data från Umeå inte pekar på motsva

rande utveckling där, dels att Luleå under perioden 1948-55 upplevde 
en social, ekonomisk och befolkningsmässig expansion som bl a för
ändrade det befolkningsmässiga underlaget. Denna expansion skulle, 
åtminstone till en del, kunna förklara konfliktparens förändrade 
karaktär. Att med det dataunderlag som denna undersökning bygger på 
exakt avgöra om interna rättsliga faktorer eller strukturella fak
torer utanför rättssystemet ligger bakom konfliktparens utveckling 
mellan perioderna 1940-47 och 1948-55 är emellertid omöjligt. Tro
ligen ligger förklaringen i att båda dessa typer av faktorer har 
del i denna utveckling. 

4.4.4 Olika typer av brott och förseelser som behandlats av 
domstol 

I denna framställning ligger utgångspunkten i de typer av brott som 
undersökningen behandlar (tillgrepps-, misshandels-, bedrägeribrott, 
fyll eri förseelser samt skattebrott och -förseelser). Följande fråge
ställningar behandlas: Hur stor andel av samtliga i undersökningen 
medtagna brottstyper motsvarar varje brott eller förseelse? Till 
vilken kategori hör de tilltalade i respektive typ av brott och från 
vilken kategori kommer de eventuella målsägarna i konfliktparen? På 
vilket sätt varierar de olika brotten eller förseelserna i domstolarna 
över tiden? Kan strukturella och demografiska faktorer sättas i sam
band med dessa variationer? Även här tillämpas begreppet 'brott' i 
betydelsen 'brott i varje konfliktpar' (se sid69f). 

Ti 11 greppsbrott 
Tillgreppsbrott som behandlats i de båda rådhusrätterna svarar för 
ungefär 1/3 av de i undersökningen ingående brotten för bägge stä
derna. Drygt 60 % av de för tillgreppsbrott tilltalade utgörs i Umeå 
av arbetare. Motsvarande andel för Luleå hela 75 %. Medan arbetare 
i konfliktparen andelsmäss igt - men ej i absoluta tal - avtar i Umeå 
är de andelsmässigt störst i mitten av 1950-talet i Luleå. I absoluta 
siffror är i Luleå dock arbetare i konfliktparen jämnt fördelade över 
de tre perioderna 1948-55, 1956-62 och 1963-69 vilket, om man tar hän
syn till befolkningsutvecklingen, skulle innebära en viss nedgång. 
Kategorin icke yrkesverksamma, tilltalade för tillgreppsbrott, ökar 
andelsmässigt efterhand i båda städerna. En motsvarande ökning sker 
även i absoluta tal. Intressant att notera är att företag i konflikt
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paren relativt ofta förekommer som målsägare i denna brottstyp. 

Hur varierar konfliktparen med tillgrepssbrott över tiden? I Luleå 
beskriver tillgreppsbrotten starka upp- och nedgångar under den 
undersökta 30-årsperioden dock med en trendmässig ökning om man hål
ler invånarantalet konstant. I Umeå förekommer ti 11 greppsbrotten 
framför allt under 60-talet. Noterbart är att andelen behandlade 
snatterier är större i Luleå än i Umeå. 

För att få en uppfattning om vilka faktorer som kan sättas i samband 
med ökningen av tillgreppsbrotten i konfliktparen i Umeå under 60-
talet har en regressionsanalys gjorts. Den omspänner hela perioden 
1950-68. Följande ekvation erhölls: (x-beteckningarnas betydelse ges 
i samband med redovisningen av förklaringsvärdena nedan). 
y = 1 ,596 x-| + 159,766 + 2,527 - 85,949 (konstant) med en 
justerad R-kvadrat = 0,66. Faktorernas inbördes förklaringsvärde som 
anges av betavikternas relationer är 0,41 för variabeln nettoinflytt
ning (x-|), 0,52 för en dummyvariabel som anger universitetets till
komst (X2), samt 0,30 för konjunkturer mätt i produktion, här med en 
tidseftersläpning på ett år (x^). Tyvärr är i denna ekvation varken 
variabeln BNP -1 eller konstanten signifikanta.Regressionsanalysen 
har dock tagits med i framställningen då den tycks ge vid handen att 
tillgreppsbrottens ökning i Umeå kan sättas i samband med den mått
liga expansionsfas som berörde Umeå under första hälften av 60-talet. 
Detta antagande understryks ytterligare av att korrelationskoefficien
terna för variablerna xi och X2 är 0,73 respektive 0,64 för 
perioden 1950-68. Ett positivt statistiskt samband råder mellan dessa 
variabler och tillgreppsbrottslighetens omfattning. 

Misshandelsbrott 
De behandlade misshandelsbrotten svarar i båda städerna för endast 
cirka 5 % av samtliga i undersökningen ingående brott men har andels-

mässigt ökat något. 

Arbetare svarar i Umeå för drygt 2/3 av de i konfliktparen tilltalade 
för misshandelsbrott medan motsvarande andel för Luleå är hela 80 %. 
Medan misshandelsbrotten inför rätta i Umeå är jämnt fördelade mellan 
brottsrubriceringarna ringa misshandel och misshandel utgör merparten 
ringa misshandel i Luleå. Målsägare i mål med misshandelsbrott är 
framför allt arbetare. Misshandelsbrott som regleras av domstolarna 
tycks alltså i huvudsak vara en affär mellan arbetare. 
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Bedrägeri brott 

Medan konfliktpar med bedrägeri brott svarar för knappt 15 % av de i 

undersökningen ingående brotten i Luleå är motsvarande andel för 
Umeå 25 %. Det tidigare nämnda bedrägerimålet med 99 målsägare gör, 
att Umeå för hela 30-årsperioden och för perioden 1948-55 uppvisar 
andelar som inte avspeglar den faktiska andelsmässiga fördelningen. 
Man kan dock även för de resterande perioderna konstatera att Umeå 
andelsmäss igt har något fler bedrägerier behandlade inför rätta än 

vad Luleå har. (Se fig, s 122 ) Dessutom skiljer sig fördelningen i 
konfliktparen över olika brottsrubriceringar mellan städerna. I Luleå 
är bedrägligt beteende, som är den lindrigaste formen av bedrägeri, 
mest frekvent med cirka 45 % av samtliga bedrägeribrott inför domstol 
medan mellanformen bedrägeri omfattar cirka 1/3 av denna brottstyp. 
I Umeå svarar mellanformen bedrägeri för hela 75 % av samtliga bedrä
geribrott inför rätta. 

Städerna skiljer sig även med avseende på hur de tilltalade för be
drägeribrott yrkesmässigt fördelas i konfliktparen. Medan tjänstemän 
utgör nära 70 % av de i konfliktparen tilltalade i bedrägeri brott i 
Umeå är motsvarande andel i Luleå cirka 25 %. Där svarar nämligen 
kategorin arbetare för drygt hälften av de tilltalade mot cirka 1/4 
i Umeå. Här kan man även konstatera en intressant utveckling över 
tiden. Efter att bedrägeribrott inför rätta under 1940-talet var 
ett relativt utpräglat tjänstemannabrott, då denna kategori svarade 
för omkring 3/4 av de tilltalade i båda städerna, kan denna brotts

typ under 1950-talet snarare betecknas som ett arbetarbrott. Den över 
tiden förändrade karaktären när det gäller konfliktpar med yrkesverk
samma som parter mot alltfler arbetare som tilltalade som vid tidi

gare konstaterat (sid I30samt fig, s 129) hänger i stor utsträckning 
samman med dessa omständigheter. Vad kan denna utveckling tänkas 
bero på? I avsnittet om konfliktpar diskuterades dels en internt 
rättslig förklaring och dels en strukturell förklaring till denna 
utveckling. Vi kan i detta sammanhang ge ytterligare en förklarings
möjlighet. Man kan nämligen anta att en förändring inträffat i 
frestelsetryckets fördelning över olika yrkeskategorier. Här kan 
man anknyta till Cohen (1963) och dennes resonemang om möjlighets
strukturer (Cohen i Håkansson 1969, s 194 ff). Man skulle, om 
man tillämpar en sådan ansats, kunna tänka sig att medan tjänsteman
nakategorien under 1940-talet relativt sett var mer exponerade för 
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illegitima möjligheter till bedrägerier än arbetare, ex vis genom 
växlar och checker, har en förändring efterhand inträffat. En sådan 
förändring kan ex vis ha bestått i dels att checkkonton blivit mer 
allmänt spridda, dels att försäkrings- och bidragssystem utvidgats 
till att gälla allt större grupper av människor och slutligen att 
delvis nya och rutinerade former av ekonomiska transaktioner blivit 
allt vanligare under de senaste årtiondena, ex vis postanvisningar. 
Utifrån detta resonemang skulle man kunna anta att nya illegitima 
möjligheter öppnats för en allt större grupp av människor samtidigt 
som en motsvarande ökning av legitima möjligheter för ex vis tjänste
mannagrupper inträffat, t ex genom utökade möjligheter till avdrag 
i självdeklaration, utökade möjligheter till banklån etc. Dessa an
taganden om bakgrunden till bedrägeri brotten inför rätta och dess 
förändrade förankring bland tilltalade understryks i viss mån om vi 
betraktar målsägarnas fördelning över tiden i bedrägerimål. Juridiska 
personer utgjorde under första hälften av den undersökta 30-årsperio-
den 7 % i Umeå och 33 % i Luleå av samtliga målsägare i bedrägerimål 
medan de för den senare halvan av perioden svarat för 48 % i Umeå 
och hela 62 % i Luleå. Att juridiska personer i allt större utsträck
ning är målsägarpart i bedrägerimål kan antyda att en förändring in
träffat i frestelsetrycket och dess fördelning mellan arbetar- och 
tjänstemannakategorierna på det sätt som antas ovan. Den förändring 
av konfliktparens karaktär i bedrägerimål som kunnat påvisas kan näm
ligen antyda att så varit fallet. 

Fylleriförseelser 

Fyll eri förseelser inför rätta svarar i Umeå för drygt 1/4 av de i 
undersökningen inbegripna brotten varav hälften under perioden 1940-47. 
De summariska förfaranden som började införas och tillämpas i domsto
larna från och med 1948 har starkt bidragit till att behandlingen av 
fylleriförseelser i domstolarna antals- och andelsmässigt har avtagit 
efter detta år. I Luleå svarar fylleriförseelserna för något större an
delar än i Umeå. En tredjedel av samtliga brott i undersökningen avser 
fylleriförseelser. Intressant är här att notera att fylleriförseelser i 
Luleå inte är lika starkt koncentrerade till 1940-talet som för Umeå. Man 
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skulle utifrån detta kunna anta att faktorer vid sidan av de internt 
rättsliga förändringarna haft en starkare effekt på fyll eri förseel
sernas omfattning inför rätta i Luleå än i Umeå från och med 1950-
talet. För att i anslutning till denna diskussion få en uppfattning 
om vilka strukturella och eventuellt demografiska faktorer som kan 
sättas i samband med variationer i omfattningen av fyll eri förseelser 
inför rätta i Luleå har därför följande två regressionsanalyser gjorts. 
Den första som avser Luleå åren 1951-66 gav följande ekvation: (x-
beteckningarnas betydelse ges i anslutning till redovisningen av för
klaringsvärdena nedan) 
y = - 0,635 X-] - 0,538 - 3,420 + 2,278 x^ + 245,146 (konstant) 
där den justerade R kvadraten = 0,77. Faktorernas inbördes förklarings
värden, som anges av betavikternas relationer är - 0,44 för variabeln 
nettoflyttning (x-|), - 0,26 för nettoförändringar i antalet anställda 
arbetare (X2), - 0,60 för konjunkturen mätt i varutillgång (Xg) samt 
0,59 för konjunkturen mätt i produktion (x^). Tyvärr är variabeln 
X2 i denna ekvation ej signifikant då signifikansnivån för denna 
variabel är hela 0,15. (0,05 kan betraktas som en acceptabel signi-

fikansnivå.) 

Eftersom data om arbetslöshet endast förekommer efter 1955 finns denna 
variabel ej med i ovanstående ekvation. För att även se hur arbetslös
heten kan tänkas samvariera med antalet fylleriförseelser inför rätta 
har därför ytterligare en regressionsanalys gjorts. Följande ekvation 
uppkom: (För x-beteckningarna, se nedan!) 
y = 0,647 x-| - 0,730 X£ + 88,734 (konstant) för vilken den justerade 
R-kvadraten = 0,59. Betavikternas relationer är här 0,72 för variabeln 

arbetslöshet (x-j) och 0,22 för konjunkturen mätt i varutillgång (x£). 

Sammantaget kan man utifrån ovanstående regressionsanalyser anta att 
fyll eri förseelser är kopplade till stagnationsfaser i Luleås sociala 
och ekonomiska utveckling under 1950- och 1960-talet. De statistiska 
sambanden mellan ex vis fylleriförseelser och variablerna nettoflyttning 
(r = - 0,73) och arbetslöshet (r = 0,79) tycks understryka detta anta
gande. Att konjunkturvariablerna uppvisar en både inbördes och gentemot 
de övriga variablerna motsägande bild hänger troligen samman med de 
tidigare nämnda motsatta effekterna som strukturella faktorer på sam
hällsnivå och på lokal nivå tycks ha beträffande Luleå under de ovan

nämnda åren. (Se vidare s 113) 
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Intressant i detta sammanhang är att antaganden liknande de som ovan 

gjorts angående vilka faktorer som påverkar omfattningen av fylleri
förseelser inför rätta i Luleå ej kan göras för Umeå. Snarare tycks 
ett omvänt förhållande gälla. Inget statistiskt samband kan konsta
teras mellan arbetslöshet, nettoflyttning, anställda arbetare och 
fyll eri förseelser för Umeås del. Däremot är fylleriförseelser starkt 
korrelerat med konjunkturer mätt i produktion (r = 0,94). Eftersom 
det är allmänt känt att hög omsättning på alkoholförsäljning kan 

sättas i samband med högkonjunkturer skulle man kunna göra följande 
antaganden. Genom att Umeå har en annan social och ekonomisk struk
tur och ett annat befolkningsunderlag än Luleå, får man söka andra 
förklaringar till variationer i fyll eri förseelser inför rätta i Umeå 
än i Luleå. Följande hypoteser kan då ställas upp: 

1/ Fylleriförseelsernas omfattning och variationer i domstolarna kan 
bl a förklaras av hur den sociala och ekonomiska strukturen och 
hur befolkningsunderlaget ser ut i respektive samhälle. 

2a/ I industrisamhällen kan man förvänta sig en relativ ökning av 
fyll eri förseelser inför rätta när relativt sett sämre ekonomiska 
tider inträder med arbetslöshet och social utslagning. 

2b/ I samhällen med differentierat näringsliv kan ökning av antalet 
fylleriförseelser inför rätta inte kopplas samman med sämre eko
nomiska tider. Snarare är det så att relativt sett bättre ekono
miska tider, som samtidigt för med sig relativt sett bättre indi
viduella ekonomiska resurser, leder till ökad alkoholförsäljning 
och därmed även till fler fylleriförseelser inför rätta. 

Skattebrott 
Den stora mängden skattebrott och -förseelser inför rätta i början av 
1940-talet hänger delvis samman med de speciella restriktioner som 
var i kraft under krigsåren. Vid sidan av detta kan man märka en viss 
ökning av skattebrott inför rätta både i absoluta tal och andelsmässigt 
för båda städerna i slutet av 1960-talet. Skattebrott utgör i båda 
städerna cirka 10 % av samtliga i undersökningen medtagna brott. Till
talade för skattebrott är i båda städerna relativt jämnt fördelade 
mellan kategorierna arbetare, tjänstemän och företagare. I Luleå utgör 
arbetare största och företagare minsta andelen av de tilltalade bland 
ovannämnda kategorier medan företagare och tjänstemän andelsmässigt är 

störst i Umeå. 



Summering 

Medan tillgreppsbrott i konfliktparen är den mest representerade 
brottstypen i undersökningsmaterialet, i Luleå tillsammans med fyl
leriförseelser, är misshandelsbrott avgjort minst representerat. 
Redan i avsnittet om tilltalade i brottmål omnämndes förändringarna 
i bedrägeri brottens yrkesmässiga förankring. I detta avsnitt disku
terades alternativa orsaker till denna utveckling. Bl a framkastades 
hypotesen om att förändringar i frestelsetrycket och dess fördelning 
mellan arbetare och tjänstemän skett. Detta skulle, om hypotesen är 
riktig, efterhand ha ökat arbetares exponering för illegitima möjlig
heter och samtidigt öppnat legitima möjligheter för tjänstemän. När 
det gäller fyll eri förseelser konstaterades en betydligt kraftigare 
nedgång i Umeå än i Luleå som en följd av införandet av summariska 
straffrättsliga förfaranden. I anslutning till detta diskuterades 
befolkningsunderlagets och näringsstrukturens samband med fylleri-
förseelsernas omfattning under 30-årsperioden. Med utgångspunkt från 
en regressionsanalys som baserades på data från Luleå gjordes dessutom 
antagandet att fylleriförseelser framför allt kunde sättas i samband 
med social och ekonomisk stagnation. 

4.4.5 Expansion, stagnation och brott inför rätta 

För att se om domstolarnas verksamhet med brottsreglering kan kopplas 
samman med olika faser i städernas sociala och ekonomiska utveckling, 
har samma förfarande tillämpats i detta sammanhang som för tvistemål. 
(Se sid 117) Samma tidsperioder kommer därvid att utnyttjas och belysas. 
I likhet med den tidigare redovisningen av tvistemålen, har en nioårs
period mellan åren 1949-57 delats upp i två perioder. Period I omfattar 
åren 1949-54 och inbegriper för Luleås del en expansionsfas befolknings 
mässigt, socialt och ekonomiskt. För Umeås del inbegriper perioden en 
relativ stagnationsfas. Period II omfattar åren 1955-57 och innefattar 
för Luleås del en relativ stagnation och för Umeås del en befolknings
m ä s s i g t  m å t t l i g  e x p a n s i o n s f a s .  J ä m f ö r e l s e r  g ö r s  m e l l a n  s t ä d e r n a  m a p  
hur olika typer av brott inför rätta och hur olika kategorier av till
talade i konfliktparen antalsmäss igt förändrats mellan perioderna. 
Syftet är då att se om sådana förändringar kan sättas i samband med 
antingen social, ekonomisk och befolkningsmässig expansion eller stagna 
tion. Om uppenbara skillnader i brottens och de tilltalades utveckling 
kan urskiljas mellan städerna kan vi anta att man kan sätta detta i 
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samband med sociala, ekonomiska och/eller befolkningsmässiga varia
tioner. Om ex vis en typ av brott fördubblats per år från period I 
till period II i Luleå och samma typ av brott minskat till hälften 
mellan perioderna i Umeå kan man anta att ökningar i domstolarnas be
handling av denna typ av brott kan förväntas vid sociala, ekonomiska 
och/eller befolkningsmässiga stagnationsfaser. Om å andra sidan en 
annan brottstyp beskriver en avgjord minskning mellan perioderna i 
Luleå och en tredubbling i Umeå kan man anta att denna typ av brott 
inför rätta kan kopplas sammans med expansiva faser i ett samhälles 
utveckling. 

I jämförelserna som skall redovisas har invånarantalet för respektive 
städer samt periodlängderna konstanthållits. Följande slutsatser kan 
göras utifrån jämförelserna mellan Umeå och Luleå. 

I Luleå är tillgreppsbrott i konfliktparen tre gånger fler per år i 
period II än i period I medan period II i Umeå endast omfattar 3/4 av 
de som behandlades av rådhusrätten under period I. Utifrån dessa data 
skulle man kunna göra antagandet att tillgreppsbrott är kopplade till 
sociala och ekonomiska stagnationsfaser. Detta motsäger emellertid 
de antaganden som gjordes utifrån regressionsanalysen av tillgrepps-
brott för Umeå åren 1950-68. För att än mer komplettera denna motsägande 
bild har ytterligare en analys, som motsvarar förfarandet ovan, före
tagits på perioden 1961-69, som även den har delats upp i två del pe
rioder. Period III omfattar åren 1961-66 och kännetecknas av en viss 
social, ekonomisk och befolkningsmässig expansion i Umeå. Den är dock 
inte av samma dramatiska karaktär som i Luleå under 1950-talets första 
år. Period IV omfattar åren 1967-69 och motsvarar en relativ stagnation 
i Umeå. Luleås utveckling socialt, ekonomiskt och befolkningsmässigt 
kan för hela denna nioårsperiod betecknas som relativt jämn och odrama
tisk. (Se fig, s 88) Medan tillgreppsbrott inför rätta och per år för 
Umeås del utgjorde 1/3 under period IV av de som före

kom under period III är antalet per år i Luleå lika mellan perioderna. 
Utifrån detta kan man anta att tillgreppsbrott inför rätta för Umeås 
del, och då i första hand under 1960-talet, kan kopplas samman med en 
social och ekonomisk expansion snarare än med en stagnation. Hypoteser 
liknande de som formulerades beträffande fyll eri förseelser inför rätta 
(se sid 136) kan formuleras även för tillgreppsbrott inför rätta. Såle
des skulle man kunna anta följande: 



1/ Det sätt på vilket konfliktpar med tillgreppsbrott varierar inför 
domstolarna och över tiden hänger bl a samman med den sociala och 
ekonomiska strukturen i varje enskilt samhälle. 

2a/ I industridominerade samhällen kan social och ekonomisk stagnation 
förväntas leda till en ökning i domstolarna av behandlade till
greppsbrott. 

2b/ I sysselsättnings- och näringslivsmässigt differentierade samhällen 
kan förväntas att en social och ekonomisk expansion och därmed ett 
ökat frestelsetryck p g a ökad varuexponering snarare än en stagna
tion leder till ökningar av tillgreppsbrott inför rätta. 

De av domstolarna behandlade bedrägeribrotten i de olika konfliktparen 
kan om man både jämför förändringarna antalsmässigt över perioderna I 
och II och över III och IV antas ha samband med den sociala och ekono
miska utvecklingen. Man kan nämligen utifrån undersökningsdata förvänta 
sig ökningar av bedrägeribrott inför rätta i expansiva faser. För Luleå 
var under period II antalet bedrägerier som behandlades av domstol 
2,5 gånger fler än under period I medan antalet i båda perioderna för 
Umeås del var lika stort. A andra sidan inbegrep period IV för Umeås 
del endast 1/3 av antalet bedrägerier inför rätta jämfört med period III 
medan Luleå hade en fördubbling. Något statistiskt samband mellan be
drägerier inför rätta och ekonomiska konjunkturer har vi inte funnit. 

När det slutligen gäller fyll eri förseelserna skulle man antalsmässigt 
och mot bakgrund av de tidigare formulerade hypoteserna (se sid 136) 
kunna förvänta sig olika utvecklingstendenser för de båda städerna 
över de olika perioderna. Detta visar sig även vara fallet. För båda 
städerna ökade antalet fyll eri förseelser som behandlats av domstol 
från period I till II och sjönk från period III till IV vilket med 
tanke på skillnader i social, ekonomisk och befolkningsmässig utveck
ling mellan städerna ytterligare underbygger ovannämnda hypoteser. 

Alltför få misshandels- och skattebrott har under de aktuella perio
derna behandlats av domstolarna i Umeå och Luleå för att meningsfulla 
antaganden skall kunna framläggas för hur dessa brott förhåller sig 
till den sociala, ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen i de 
bätte städerna. Detta gäller även tilltaladekategorierna företagare 
och icke yrkesverksamma när vi nu går över till att kort belysa på 
vilket sätt förändringar i antalet tilltalade kan sättas i samband 
med utvecklingen. 
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Tilltalade arbetare och tjänstemän i konfliktparen uppvisar båda en 
enhetlig bild när antalet relateras till olika utvecklingsfaser. 
Medan de var för sig är dubbelt så många i period II jämfört med 
period I i Luleå är antalet oförändrat mellan perioderna i Umeå. 
För perioderna III och IV är antalet tilltalade i konfliktparen 
oförändrat i Luleå medan det sjunkit till hälften i Umeå. Medan ök
ningar i antalet tilltalade arbetare utifrån ovannämnda data kan 

kopplas samman med ekonomisk stagnation under 1950-talet gäller sna
rare, om än mindre markerat, det omvända förhållandet under 1960-
talet. Detta förhållande kan kopplas samman med hur ti 1Igreppsbrott 
och fylleriförseelser inför domstol varierat med social, ekonomisk 
och befolkningsmässig utveckling då ju en stor del av dessa brott 
och förseelser berör arbetare. Man får med andra ord anpassa förkla
ringar till variationer i antalet fylleriförseelser och tillgrepps
brott i konfliktparen och då även variationer i antalet tilltalade 
arbetare till den sociala och ekonomiska struktur och till det be
folkningsmässiga underlag som kännetecknar det specifika lokalsam

hälle man analyserar. 
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5. SUMMERING OCH DISKUSSION 

Avsikten är här att i en mer samlad form än tidigare i arbetet presentera 
de viktigaste undersökningsresultaten. Inledningsvis förs bl a en diskussion 
om i vilken omfattning som olika kategorier av individer och organisationer 
utnyttjar rätten i tvister eller blir föremål för rättslig reglering med 
anledning av brott. Avslutningsvis diskuteras olika rättsliga samt struk
turella och demografiska faktorer som kan sättas i samband med utvecklingen 
av den rättsliga konfliktregleringen i samhället. 

Om man godtar antagandet att rättsliga problem och därmed rättsliga behov 
åtminstone inte är färre bland arbetare än bland övriga kategorier i samhäl
let frapperas man utifrån data från rådhusrätterna i Umeå och Luleå av att 
så få arbetare anlitar domstolar i rättstvister. Om man dessutom tillägger 
att bland arbetare utnyttjas domstolar i betydligt mindre utsträckning av 
de icke yrkesutbildade grupperna än bland de med yrkesutbildning tycks bilden 
vara klar. Domstolar är ett konfliktregleringsalternativ som i relativt 
liten grad utnyttjas av människor med relativt måttliga sociala och ekonomiska 
resurser. Dé sociala och ekonomiska trösklar som enligt många bedömare både 
i objektivt och subjektivt avseende utgjort hinder för resurssvaga att agera 
i domstolar tycks inte ha förändrats nämnvärt under de 30 år som denna 
undersökning belyst. Intressant i detta sammanhang är att notera att även 
bland tjänstemän utgör de högre utbildade relativt sett fler än de lägre 
utbildade. Ej heller kan för tjänstemännen noteras någon reell uppgång när 
det gäller att anlita domstolar. Mot bakgrund av att företagare dessutom 
är klart överrepresenterade skulle man kunna dra slutsatsen att ju större 
utbildning en individ har, desto större benägenhet har individen att utnyttja 
domstolar som konfliktreglerare. 

Generellt sett kan man bland kärande utifrån undersökningsresultaten konstatera 
en nedgång bland fysiska personer och en motsvarande uppgång bland juridiska 
personer. Speciellt noterbart är här den ökning av tvister som förs till 
domstol av myndigheter. Tillväxten av förvaltningsmyndigheter tycks inte 
bara få avsättning i den alltmer utökade förvaltningsrättsliga verksamheten 
i samhället. Även de allmänna domstolarna tycks, åtminstone utifrån de data 
som föreliggande undersökning givit vid handen, i allt större utsträckning 
anlitas för reglering av konflikter mellan myndigheter och enskilda individer. 
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Här bör dock påpekas att den utveckling som skett på det förvaltnings
rättsliga området under 1970-talet kan ha förändrat denna bild. 

En allmän bedömning av domstolarnas konfliktreglerande verksamhet i 
tvistemål skulle utifrån de data som denna undersökning uppvisar kunna 
vara att tvistemål idag liksom tidigare främst är en affär för socialt 
och ekonomiskt resursstarka, m a o för de som har ekonomiska tillgångar 
att försvara och samtidigt äger de ekonomiska och sociala resurser 
som gör reglering av konflikter inför domstol till ett acceptabelt 
alternativ. 

Att tillgreppsbrott, misshandelsbrott och fylleriförseelser i huvudsak 
har arbetare som tilltalade, samt att fyll eri förseelserna andelsmässigt 
minskat efter strafföreläggandet införande 1948 är rimliga och väntade 
resultat i undersökningen. Märkligt är emellertid att arbetare i lika 
stor utsträckning som tjänstemän och företagare är tilltalade i skattemål. 
En intressant utveckling uppvisar dessutom bedrägeribrotten. Under 1940-
talet tycks bedrägerier ha varit ett utpräglat tjänstemannabrott. I och 
med 1950-talet förändrades detta markant. Att döma av de bedrägeri brott 
som avhandlades vid rådhusrätterna i Umeå och Luleå tycks bedrägeri-
brotten i allt högre grad blivit arbetarbrott. Även om strafföreläggandets 
införande kan ha spelat en viss roll för vilka bedrägeribrott som kommit 
att behandlas av domstol är det rimligt att anta att även sociala och 
ekonomiska förändringar inträffat som på olika sätt påverkat frestelse
trycket för de båda yrkesgrupper. Vi har generellt antagit att medan 
legala möjligheter ekonomiskt kan ha öppnats för tjänstemän kan samtidigt 
illegala möjligheter öppnats för arbetare. 

När vi nu övergår till att betrakta den yrkesmässiga fördelningen av tillta
lade i brottmål är bilden helt annorlunda än för kärande i tvistemål. Detta 
förhållande har delvis naturliga förklaringar. Medan tvistemål förutsätter 

initiativ av en person som inte är formellt knuten till rättssystemet blir 
den tilltalade i brottmål instämd till rättegång av en åklagare. De sociala 
och ekonomiska barriärer som tidigare berörts får därför olika innebörd 
och därmed helt skilda konsekvenser beroende på om man diskuterar kärande 
i tvistemål eller tilltalade i brottmål. Nu skulle man kunna hävda att 
förutsättningarna för kärande i tvistemål i dessa avseenden liknar de som 
gäller målsägare i brottmål. Så är emellertid icke fallet. I allmänhet är 



det åklagaren som väcker åtal. Målsägaren har endast s k 'subsidiär åtals
plikt' vilket innebär att denne har rätt att åtala endast i de fall som 
åklagaren beslutat att inte göra detta. Initiativet till att åtal väcks 
kan dock mycket väl komma från målsägaren genom att denne anger brottet 
till polis eller åklagare. Dessutom kan målsägaren biträda åklagaren i 
de fall målsägaren anser sig vilja fälla en tilltalad. 

Att därför andelen arbetare är stort och andelen företagare är litet bland 
de tilltalade är mot bakgrund av vad som diskuterats ovan inte överraskande. 
Noterbart är emellertid den över tiden ökande andelen icke yrkesverksamma 
bland de tilltalade. 

En intressant jämförelse kan, mot bakgrund av diskussionen ovan, göras mel la 
yrkesfördelningen bland kärande i tvistemål och tilltalade i brottmål. Tvärt 
emot vad fallet var beträffande kärande i tvistemål tycks nämligen de 
relativt sett mindre utbildade bland både arbetare och tjänstemän vara 
överrepresenterade i undersökningsmaterialet. Man skulle utifrån detta 
kunna dra följande slutsats: Ju lägre utbildning en individ har, desto 
större sannolikhet har individen att bli tilltalad i brottmål. 

En intressant iakttagelse kan göras beträffande den utveckling som konflikt 
par med yrkesverksamma uppvisar i brottmål. En markant skillnad i dessa kon
fliktpars karaktär kan nämligen iakttas både före och efter införandet av 
institutet strafföreläggande. Man kan konstatera en större andel tilltalade 
arbetare i konfliktpar med yrkesverksamma efter den relativa åtalspliktens 
införande. De processuella förenklingar som i och med strafföreläggandets 
införande börjat tillämpas i de svenska domstolarna tycks snarare ha för
stärkt än försvagat den yrkesmässiga skevheten bland de tilltalade åt
minstone om man utgår ifrån de undersökningsresultat som presenterats i 
detta arbete. 

Försöken att analysera samband mellan utnyttjandet av domstolar i tvister 
och sociala, ekonomiska eller demografiska förändringar på lokal och samhäl
lelig nivå har tyvärr givit få säkra och entydiga resultat. 

Vi har dock beträffande Umeå kunnat koppla samman tvister rörande lös 
egendom med sämre ekonomiska tider i form av lågkonjunktur och hög ar
betslöshet. Detta resultat är intressant då det tycks indikera att 
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ekonomiska livsvillkor kan ha betydelse för utvecklingen av antalet 
tvister i domstol rörande lös egendom. De resultat som nåtts för 
Luleås del har i allmänhet varit svårtolkade. Detta har berott på att 
effekter på människors livsvillkor av konjunkturutvecklingen i landet 
som helhet i allmänhet motverkats av lokala faktorer, t ex NJA's an
ställningspolitik. Som exempel kan nämnas att ökningar av antalet tvis
ter rörande fast egendom kopplats samman med lågkonjunktur och låg 
arbetslöshet. Vi har i sådana fall antagit att lokalt förankrade fak
torer haft större effekter på människors benägenhet att anlita dom
stol för konfliktreglering än faktorer som avser landet som helhet. 
Detta har fått som följd att vi beträffande Luleå antagit att ett 
positivt samband kan råda mellan social och ekonomisk utveckling 
och antalet tvister rörande fast egendom och att negativa samband 
kan gälla tvister rörande arbetsavtal och försäkringar, skadestånds
tvister samt arbetares benägenhet att anlita rätten som konflikt
reglerare. Några stöd för dessa antaganden har emellertid inte stått 
att få utifrån umeådata. Detta kan tyckas något förbryllande med 
tanke på att flertalet av de tvistetyper som behandlats klart inbegriper 
individuella ekonomiska hänsynstaganden och därmed borde kunna samman
kopplas med relativa förändringar av social och ekonomisk natur. Antag
ligen är de mekanismer i samhället som förmedlar effekterna av ekonomiska 
konjunkturväxlingår och av variationer i arbetslösheten till den enskilde 
individen betydligt mer komplicerade än vad som antagits tidigare i 
detta arbete. 

Försöken att analysera liknande samband mellan domstolarnas brottsreglerande 
verksamhet och strukturella förändringar har lett fram till vissa hypoteser. 
Utifrån regressionsanalyser och utifrån analyser av antalsmässiga variationer 
över utpräglade stagnationsfaser respektive expansionsfaser i städernas ut
veckling har följande antagande gjorts. I den typ av industrisamhälle 
som kännetecknar Luleå kan man förvänta sig ökningar av tilltalade 
arbetare och ökningar av de av domstol behandlade tillgreppsbrotten och 
fyll eri förseelserna under sociala och ekonomiska stagnationsfaser. I sam
hällen av Umeås karaktär med relativt differentierad social och ekonomisk 
struktur kan motsvarande tilltalade och brott snarare knytas till ekonomiska 
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expansionsfaser. Medan frestelsetryck och relativt ökade ekonomiska för
utsättningar kan antas utgöra rimliga förklaringar till variationer i 
domstolarnas brottsregi erande verksamhet i socialt och ekonomiskt 
differentierade samhällen tycks förklaringar som nära liknar de som 
tillämpats för att förklara s k nödbrottslighet kunna anläggas på 
industridominerade samhällen. 

Följande generella hypoteser kan formuleras utifrån ovannämnda analyser: 

1/ Olika typer a;v brott som behandlats av domstol är olika relatierade till 
social och ekonomisk utveckling i allmänhet och ekonomiska konjunkturer 
i synnerhet. Något enhetligt samband mellan olika brott och ex vis kon
junkturer finns antagligen inte. 

2/ Samhällen med olika social och ekonomisk struktur är olika konjunktur
känsliga. Detta får både kvalitativa och kvantitativa konsekvenser på 
domstolarnas konflitreglerande verksamhet. 

3/ Lokal social, ekonomisk och befolkningsmässig utveckling kan ofta motverka 
effekter av konjunkturutvecklingen i samhället som helhet och därmed på
verka rättsutvecklingen olika i skilda samhällen. 

Dessa hypoteser kan även utgöra förklaringar till att tidigare undersöknings
resultat som rört samband mellan konjunkturer och brott har varit så 
skiftande. 

Avslutningsvis kan vi fråga oss vad som kan tänkas förklara mer långsiktiga 
trender som ex vis det förhållandevis låga och med avseende på yrkesför
delning sneda utnyttjandet av domstolarna som konfliktreglerare. Här kan 
man framförallt peka på tvistemålens avtagande över tiden och på tviste
målens sneda yrkesmässiga förankring. Man kan dock även anknyta diskussionen 
till den utveckling som inträffat vad gäller målsägare mot andel- neh 
antalsmässigt, färre fysiska personer och till den sneda yrkesmässiga för
delningen som målsägare i brottmål uppvisar. 

I syfte att systematisera nedanstående diskussion kommer den att knytas 
kring begrepp som tidigare tillämpats i detta arbete. Vi kan därför 
diskutera i termer av 'konfliktintensitet1 och 'konfliktdisposition1 och 
relatera dessa begrepp till 'externa faktorer' och 'internt rättsliga 
faktorer'. Medan 'konfliktintensiteten1 fr amförallt kan knytas samman med 
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de ur rättssystemets perspektiv externa sociala, ekonomiska och befolk
ningsmässiga förhållandena i samhället kan en diskussion om konflikt
dispositionen relateras både till denna typ av faktorer och till faktorer 
som kan härledas ur själva rättssystemt eller de 'internt rättsliga 
faktorerna1. 

En förklaring till det låga och sneda utnyttjandet av domstolarna som kon-
fliktreglerare skulle kunna vara att detta förhållande avspeglar de 
faktiska förhållanden i samhället. En sådan förklaring skulle implicera 
att rättsliga problem förekommer i betydligt mindre utsträckning bland 
de ur social och ekonomisk synpunkt resurssvaga än bland andra grupper 
i samhället skulle ha minskat. Även om sådana företeelser utifrån den 
forskning som bedrivits på detta område är ytterst svåra att empiriskt 
belägga tycks en sådan utveckling mindre sannolik. 

En omvänd förklaring skulle utgå ifrån att konfliktintensiteten inte 
minskat utan snarare ökat. Den utveckling som ändå skett kan då förklaras 
på olika sätt. Konflikter har idag fått en mer kollektiv karaktär. In
tresseorganisationer och myndigheter har dragit till sig konflikter som 
tidigare reglerades enskilt mellan individer. Idag kanaliseras sådana 
konflikter in i en förhandlingsordning som etablerats och sanktionerats av 
samhället och som av många bedömts ha vissa korporativistiska inslag. 
Konflikter som t ex har med arbetssituationen eller bostadssituationen 
att göra regleras idag i allt större utsträckning via förhandlingar på 
organisationsnivå mellan "likaberättigade parter på en marknad". 

En annan förklaring skulle kunna vara mer internt rättsligt förankrad. 
Även om konfliktintensiteten har ökat generellt i samhället kan en stor 
del av dessa konflikter antingen subjektivt inte uppfattas som rättsligt 
relevanta och/eller kan de rent objektiv sakna rättsligt relevans. Det 
rättsliga utbud som gäller i samhället kanske inte svarar mot de fäktiska 
eller objektiva rättsliga behov som stora grupper av människor har. Här 
kan vi då börja diskutera i 1rättsdispositiva1 termer. En förklaring till 
rättens förmodande minskning i betydelse som reglerare av konflikter kan 
m a o ligga i rättens faktiska och upplevda förhållningssätt gentemot 
konflikter. Antagandet om rättens minskade betydelse måste dock till en 
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del modifieras. Även om färre konflikter förs till domstol genom enskilda 
individers initiativ kan rätten ha en social funktion genom att bilda 
mönster för konf1 iktreglering även utanför rättssystemets gränser. Vidare 
sker rättsliga beslut i hög grad i dag i processuellt förenklade former 

och i enkla rutiniserade domstolsärenden. Antalet avdömda domar vid dom
stolarna ger m a o inte hela bilden av rättsutvecklingen. 

Att anlita alternativa konfliktregleringsformer hänger givetvis delvis 
samman med det sätt på vilket rätten förhåller sig till konflikter. 
Processordningens utseende, de kostnader, den tröghet och brist på 
flexibilitet samt den offentlighet som objektivt kan sägas vara förenad 
med dosmtolsreglering kan naturligtvis ha betydelse för individers be
nägenhet att anlita andra alternativa konfliktregleringsformer. De under
sökningar som gjorts rörande ski 1jedomsförfarandets omfattning i Sverige 
tycks emellertid inte ha visat på en ökning av antalet skiljedomar. Å 
andra sidan tycks skiljeavtal tillämpas på delvis nya sektorer i sam
hället, ex vis på bostadsmarknaden. De kostnader som är förenade med 
skiljedomsförfarandet kan emellertid trots att rättsliga problem före
kommer avhålla resurssvaga från att tillämpa denna konfliktregleringsform 
i partsförhållanden med skiljeavtal. 

Man skulle utifrån detta resonemang kunna dra följande slutsatser. 

Medan det har skett en privatisering av regleringen av rättsligt relevanta 
konflikter på vissa områden tycks det på andra områden snarare ha skett ett 
"offentliggöranden" av konfliktförhållanden. Båda dessa utvecklings
tendenser kan naturligtvis bedömas på olika sätt. Om man ex vis ser 
domstolarna, åtminstone i begränsad mening, som en garant för opartiskhet 
vid reglering av konflikter måste privatiseringen av rätten te sig 
ytterst betänklig. De sociala klyftor som förekommer i samhället kan genom 
en sådan utveckling antas verka ohämmat utan minsta offentliga insyn 
om konfliktreglering sker i privat regi. Om man å andra sidan ser dom
stolarna som en yttersta garant för att privilegier, egendomar och makt 
blir bestående i samhället kan denna utveckling tolkas som ett rationellt 
svar från det maktlösa på rättens funktioner och verksamhet. Om man ser 
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"offentliggörandet" av konflikter som ett försök av stat och intresse
organisationer att tillvarata den enskildes intressen gentemot de 
ekonomiska makthavarnas intressen måste denna utveckling te sig positiv. 
Om man å andra sidan ser denna utveckling som ett försök att i korporativ 
anda vidmakthålla ett skenbart samförstånd mellan parter som i grunden 
inom samhällets ramar befinner sig i ett olösligt konfliktförhållande 
gentemot varandra måste utvecklingen betraktas som betänklig. 



SUMMARY IN ENGLISH 

Very often the legal system solely is regarded as a mechanism for 
controlling criminal behaviour. If widening the perspective to civil 
law as well, the legal system also may be regarded as a mechanism for 
the resolution of conflicts. Within the framework of the traditional 
sociological question, how the legal system is related to the society, 
the aim of this study is to treat the legal system as a conflict 
resolver. More specifically, the following questions will be treated: 

1. Which categories of people and which categories of organizations 
are as parties using the court for settling conflicts and in what 
types of conflicts do they act in this way? 

2. How does the legal utilization vary over time? May socio-econimical, 

demographical, and legal conditions explain these variations? 

This study only deals with conflict resolution in courts of first 
instance, so called district courts. Administrative courts will not be 
treated here. 

I. Research view and theoretical framework 

According to researches in the actual field the number of civil cases 
seem to describe a receding trend, at least in western Europe. Many 
conditions explaining this trend have been mentioned. For instance 
structural conditions, such as changes of the social organization 
as a whole, and internal legal circumstances like lack of flexibility 
in the legal process have been taken up. This part of the study also 
deals with the research on the social distribution of legal needs 
and legal problems, and on the relationship between the crime rate 
and the economical situation. 

The theoretical discussion begins with a general view over the legal 
system and its activities. This includes a discussion concerning the 
social purposes of the legal system. In this light, the different 
phases in the course of conflict are treated. To start with, we point 
out that social relations must be regarded as processes including 
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different steps of development. These steps may take different forms. 
Conflict is just one of these forms, but a fundamental one. A conflict 
is supposed to exist when a person in a social relationship acts or 

plans to act in such a way that the result will be losses or non-rewards 
for another person. Competition is included in this definition, as well. 
This is followed up by a treatment of different types of conflict (for 
example conflicts of interest and conflicts of value) and of different 
ways how to regulate and to solve conflicts. While for example both a 
negotiation and a mediation include a goal-mean way of treating a 
conflict object, the legal form may be regarded as mostly normative 
and retrospective. Besides that, the prerequisites for resolving or 
regulating a conflict at court are that there is both a conflict of 
interest and at the same time a conflict of values around certain 
facts. 

The following steps of development in a conflict process are of 
fundamental importance to the actions of the parties and to the final 
result in a confiictual course: 

- that a conflict changes from being latent to be manifest and 
visible, and therefore subject to actions 

- that a conflict has juridical relevance 

Other important circumstances are juridical knowledges and personal 
relations of social and juridical significance, attitudes towards the 
court as a conflict regulator, and knowledges and personal resources 
for making use of alternative ways to regulate conflicts. 

The purpose of the theoretical discussion is then to fit the micro-
sociological reasoning above into a macrosociological framework. There
fore we are now treating internal legal conditions, like the type of 
legislation and of law application, and external structural and demographi-
cal conditions from outside the legal system, for instance the structure 
of the population, the economical situation, and the social organization, 
as preconditions to legal conflict resolution at the local community 
level. External conditions are treated both on the local community level 
and on the level of the country as a whole. The former microsociological 
discussion is linked to this latter discussion by the use of the following 
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concepts, namely: conflict intensity, internal legal frames (which 
state the conflicts that will be juridically relevant), court disposition 
(which refer to motivations and social and economic resources of a 
person's ability to act in court), and basic social conditions (a certain 
way of production with certain class relationships within a certain 
level of social and economic development). This may be summarized in the 
following simplified model: 

Conditions behind the legal development in a local community 

Structural conditions on the 
level of the whole country 

i 
Structural and demographical 
conditions on the local 
community level 

Court disposition 

Conflict intensity 

Legal conflict 
resolution in 
the local 
community 

External Basis: Internal legal conditions 
Basic social conditions 

II. The importance of the legal conflict resolution - a 
general review 

In this part the aim is to get a general view over to what extent Swedish 
courts are utilized as conflict reso!vers, and how this utilization varies 
over time. The discussion is mainly based upon official statistics. 

To introduce with, legal ways of conflict resolution in Sweden are treated. 
It will be noticed that different summarily legal processes have been into 
force since 1948. In these summarily processes in criminal cases deviations 
have taken place from a general duty for a public prosecutor to take legal 
proceedings to a more relative one. Order of summary punishment and summary 

imposition of a breach of regulations fine are but two examples. Furthermore 
summarily legal processes in civil cases (debt recovery cases, and injunction 
to pay cases), and the development and extent of special courts in Sweden 
are treated. 
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Out of the official statistics one can notice that the number of criminal 
cases have varied a lot during the last one hundred years. These variations 
are caused by many factors, such as special regulations during the two 
World Wars, the rapid increase in traffic offences, effects from new 
legislation, creating of summary legal processes, and so on. 

The civil cases have described an interesting development. The number of 
civil cases was at the same level in 1960 as it was in 1860. A slight 
increase is however observed during the 1960's. By treating the so called 
dispositive civil cases, which for example include property cases, apart 
from the so called non-dispositive civil cases, for example family cases, 
one can notice that family cases alone account for that increase since 1960. 

This part is ended with a general résumé of possible explanations to 
the low level of dispositive cases. After stating that neither the 
introduction of summary legal processes and the utilization of arbitration 
nor the special courts activities are principal causes to this low level, 
one must discuss other conditions, such as the transformation of the 
lawyers' roll, the utilization of alternative ways of solving conflicts, 
etc. 

Ill. A comparative study of the conflict resolution in two 
district courts 

To complete the analysis made in part II, and to furthermore treat the 
relationship between the legal system and the society, an empirical study 
has been realized. This study is comparative. The conflict solving 
activities between 1940 and 1969 have been examined in the town courts 
of Umeå and Luleå. These two towns are situated in the northern part of 
Sweden. They are similar in size and in number of inhabitants, but they 
are rather separated with regard to their occupation employment structure, 
etc. The data basis consists of official statistics and collected infor
mations from cases finally dealt with in the two courts. A stratified 
random sample out of these cases has been made. As a result of theoretical 
and methodological considerations the sample consists of only certain 
types of disputes and crimes. The included disputes consider real estates, 
personal chattels, companies, associations, employment contracts, insu
rances, pensions, and damages while the included crimes refer to petty 



theft, theft, grand theft, fraud, fraudulent conduct, gross fraud, slight 
assault, assault, aggravated assault, drunkeness, and finally crimes or 
offences against laws and regulations concerning taxes and duties. Re
garding the datas collected from the civil and the crime cases the 

following remarks must be done. The two types of cases include party 
relationships. In criminal cases these parties are the defendants and 
the prosecutors, the latter often as a solicitor to an injured party. 
Both the defendant and the injured party are of interest in this study. 
In civil cases the parties are plaintiffs and defendants. One aim with 
this study is to draw attention to the above mentioned party relationships. 

Therefore employment datas concerning these parties have been collected. 
The employment datas have then been classified into the following cate
gories, namely workers, white collar occupants, business leaders, non-
employed natural persons, enterprises and other juridical persons. 

The following questions will be treated: 

1. Does the quantity of different types of cases variate related to 

specific conditions in the society? 
2. To what extent are different categories of people and organizations 

involved in legal conflict resolution, and does this involvement vary 

over time? 
3. What types of party constellations are attaining the courts, and are 

there changes in this respect over time? 
4. In what way may different phases of development within the two cities 

be related to qualitative and quantitative aspects of legal conflict 

resolution? 

In order to discuss external preconditions to court activities, official 
statistics in a form of time series have been collected. These statistics 
include rates of population and unemployment, and employment structure on 
the local community level. The statistics also include net changes of the 
gross national product (GNP) on the country level. Furthermore, numbers 
of employed at the big ironworks in Luleå have been collected. As an 
analytical tool, multiple regression has been applied in order to 
illustrate the supposed relationships mentioned above. 
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IV. Conclusions 

Proportionately few workers turn to the court in legal disputes. Unskilled 
workers are under-represented in relation to other workers. Datas from 
this study show that courts seem to be utilized to a very small degree 
by those who have small economical and social resources. No changes in 
this respect have occured during the period between 1940 and 1969. A general 
decrease by the number of plainting natural persons and a similar increase 
among juridical persons, for instance corporations and authorities, can 
be notified. As a general conclusion, one can state that disputes before 
the courts nowadays as earlier are concerning socially and economically 
strong persons. However one must notify that this study is just a case 
study with its limitations. 

Concerning criminal cases, this study has obtained some expected results. 
Reasonable results are for exampel that theft, assault, and drunkeness 
to a very high degree have workers as prosecuted. Remarkable however, 
is that workers to the same extent as white collar occupants and business 
leaders are prosecuted persons in offences against laws and regulations 
concerning taxes and duties. Frauds have described an interesting process 
of change. During the 1940's frauds mainly seemed to be white collar 
crimes according to the results from this study. Later on, frauds have 
more and more workers as prosecuted. We have assumpted that social and 
economic changes in the society have effected the pressure of temptation 
in different ways for the two categories of prosecuted. Expected results 
from the study are that the proportion of workers among the prosecuted 
is bigger than the proportion of prosecuted business leaders. Interesting 
however, is that the unskilled are well represented in the data material. 
This means a different picture compared to the distribution of plaintiffs 
in civil cases. 

What categories of defendants in criminal cases may be related to the 
different categories of injured parties? Have changes occured over time? 

The changes in character of the conflict constellations occured in the 
two towns at the same time as summary legal processes were introduced 
in criminal cases at the end of the 1940's. A bigger proportion of workers 
as prosecuted party is observed after that processual simplification. 
Processual simplifications of that kind seem to strengthen rather than to 



weaken the occupational bias among the prosecuted persons, at least in 

crime cases with an injured person involved (i e not drunkeness offences 
or offences against laws and regulations concerning taxes and duties). 

When discussing the relationships between structural and demographical 
conditions and the utilization of the court, following hypothesises 
concerning criminal cases were made: 

1. Different types of crimes before the court are in different ways 
related to the social and economic development in general and to 
the net changes of the GNP in particular. 

2. Local communities with different social and economic structure are 
varying in sensitiveness to net changes of the GNP. These circum
stances create both qualitative and quantitative consequences to the 
conflict resolving activities in the courts. 

3. The locally deduced social, economical and demographical development 
may neutralize the effects from the economic development in the society 
as a whole, and may accordingly effect court activities differently 
in separate local communities. 

Concerning criminal cases, we have finally assumpted that during phases 
of social and economical stagnation both the number of prosecuted workers 
and the number of theft and drunkeness cases increases in the type of 
industrialized community that Luleå belongs to. In more socially and 
economically differentiated communities, like Umeå, the same type of 
development is more linked to phases of economical expansion. While 
increases in the pressure of temptation are widening the economical 
conditions for people, this may be the reasonable explanation to the 
variations in the conflict resolving activities in the courts between 
different local communities. Explanations, close to those used to explain 
criminal activity caused by poverty, may refer to local communities 
dominated by industry. 
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TABELLBILAGA 

Avsikterna vid sammanställningen av denna bilaga har i stort sett varit 
två. En av avsikterna har varit att ge en översikt över den del av data
materialet som tillämpats i arbetet. Förhoppningsvis har ett tillräck
ligt underlag presenterats för att allsidiga bedömningar kan göras av de 
antaganden och slutsatser som löpande gjorts i texten. Samtidigt har av
sikten varit att inte göra bilagan alltför ogenomtränglig för den even
tuelle läsaren. Sammantaget har detta inneburit att en del datamaterial 
som samlats in inte fått plats. Detta framgår bl a av de datainsamlings
formulär som finns i ett appendix i anslutning till denna bilaga. Eventu
ellt kommer dock en del av det här uteblivna materialet att användas vid 
ett senare tillfälle. 

Några ytterligare kommentarer är emellertid på sin plats. I tidsserie
genomgången har uteslutande ursprungs- eller rådata tagits med. De bear
betningar av dessa data som sedan vidtagits inför ex vis regressionsana
lyserna finns i huvudsak presenterade på sidorna 79ff i arbetet. 

De tidsserier och tabeller som avser undersökningsmaterialet baserar sig 
uteslutande på de s k konfliktparen (se ex vis s 69f i arbetet). 
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Ty
p 
av
 b
ro

tt
 

Be
dr
äq
er
ib

r 
]
 

Um
eå
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<—> ,— C\JOÔ LÔ OrvCOCT)Oi— CNJCÔ -LOUDNOOCDOi— CNJCÔ -LOLOr̂ -COCJi «^"^^^•^•^^"^•^^"^LOLOLOLOLOLOLOLOLO^LÛUDLO^^OLO^LDLO 



cr>cr>CT>CT>(T>cx>ai(X>cr>cy>cjicncncriu-icricncncncn-p*-P*-P*-P*-P*-P*-£*.£*-P*-p* ^ooo^JCT>cri^(joro —'O^ooovio^ui-^con —'o^ooo^ia^cn-p^ooro —1 o > **s 

eoo—«ro—«orooooo—•—jo—joorooj—•—'u>oo--«cn—'ooj 

^W-'OO-JI\3OOO^C0-l-JOOIN3OOOOO^Ul-JUl^C0OO 

h 

3 a> 
(Do 

CD 
OH 

~n! Oli 
-Ï Ì a> f-H c+! -J* 
OJ i — « CO i —J a> ir+ -S <QJ 
"V is-

CJICDOroOO-C^CO—'Of\5—«000000000000—'OO—•—J—• 

u 

rONslSIWWOlCJOlNJONWINJOO oroooooooo—'O 

fD 0>d 
oücr < i-s 
IIS 
C Q  r +  

C D  ]  
QX> 

CD 
Cüc-

<< 
LT) ] 



162 
orö CU CTÌ <NJ O OJ LO cr> OJ LO 

LO 
cr> 

OfO O) 
E 

00 *3- 00 OJ CO OJ LO 
CD 

orö CU 

CD 

cu 
"O £-
:o 
4-

cu 
3 4-> 
C CD O O 
L. 

Q _  

S-a; 
sz o CO c rö s--Q 

i-3 +•> 
3 
-M CO CO 
O) 
c •r— c: -M 
-M :rö CO 
CO co >> 
to OfO cu 

o 
o 
CO 
OfO cu 

o 
V O  cr> 

ofQ CU 
E 

0(0 cu 

o LO cr> 

LO *3-Ch 

o 
cr> 

ofO CU 

oro CU 

oro CU 
E 

oro CU 

oro CU 
E 

IX) OJ 

o î̂-

oo OJ 

00 

OJ 

co oo 

oo OJ 

CTi oo 

00 

LO 

LO 

cr> 

00 OJ 

00 

LO *3-

OJ oo 

00 

o OJ 

CT) 
00 

OJ OJ 

oo 

oo 

00 
OJ 

cri OJ 

OJ 

LO OJ 

oo OJ 

*3* OJ 

LO (Ni 

LO OJ 

cu 
_ o  rO 

1 1 r— 
C 

S- +-> •r— C CU to s*. •r— 
0% > o cu -p O c Q_ > CO A 

+-> "O r— 3 S~ 
rö •* r—• "O fÖ C 

fÖ E r— •r— C Di rö 
> <U CU -l-> •1— C jQ s- •r- E CO • •r— 
:o 4- •a «» c s- «s •1— -P S- cr> :rö p—» 

CJ CU :rö o CD c cu uÖ 
• CU JC 4- CU > >> •o CO q- Q. E E r— 3 .Q s- c £-

4- CO fö fÖ (U S- > fÖ :o O O CO 00 4-> CD o XD sz 4-

O O 

O O 

o o 

o o 

en Ch 

o o 

Ch cr> 

00 

oo 

LO oo o 

«3-cr> o o 

LO o 
00 
r-N 

OJ 
lo 

OJ OJ oo 

OsJ 
oo 
lo 

C D  
LO 

i. rö CD 
C  

•i— 
C  
:ro 
s-CO 
"O fö 
-M CO 
o - Q  

O O 
I  

00 o 
00 

fö 
:rö 



UMEÅ 

Tabell 2 Tvistetypers fördelning inan olika tidsperioder 

Tvist 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S :a 

Fast egendom 16 
11.2 

24 
30.0 

25 
26.9 

24 
37.5 

89 
23.4 

Lös egendom 101 
70.6 

26 
32 .5 

51 
54.8 

22 
34 .4 

200 
52 .6 

Arb avtal & 
försäkr 15 

10.5 
18 

22.5 
11 

11.8 
11 

17.2 
55 

14 .5 

Skadestånd 11 
7.7 

12 
15.0 

6 
6.5 

7 
10.9 

36 
9.5 

Summa 143 

100.0 

80 

100 .0 

93 

100.0 

64 380 
100.0 

100 .0 

LULEÅ 

Tabell 2 Tvistetypers fördelning inom. olika tidsperioder 

Tvist 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Fast egendom 10 34 20 29 93 
21.7 32.1 17.1 20.7 22.7 

Lös egendom 28 39 55 53 175 
60.9 36.8 47 .0 37.9 42.8 

Arb avtal & 
försäkr 6 17 16 45 84 

13.0 16.0 13.7 32 .1 20.5 

Skadestånd 2 16 26 13 57 
4.3 15.1 22.2 9.3 13.9 

Summa 46 106 117 140 409 
100.0 

99.9 100.0 100.0 100.0 
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UMEÅ 

Tabell 3 Kärandes fördelning inom olika tidsperioder 

Kärande 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 70 S :a 

Arbetare 10 8 9 8 35 
8.3 12 .3 9.8 13.1 10.3 

Tjänstemän 9 16 24 8 57 
7.4 24.6 26.1 13.1 16.8 

Företagare 23 8 16 11 58 
19 .0 12.3 17.4 18.0 17.1 

Övr fys pers 8 9 6 11 34 
6.6 13.8 6.5 18.0 10 .0 

Företag 62 16 27 17 122 
51.2 24 .6 29 .3 27.9 36.0 

övr jur pers 9 8 10 6 33 
7.4 12.3 10.9 9.8 9.7 

Summa 121 65 92 61 339 
100.0 

99.9 99.9 100.0 99.9 

Bortfall = 41 

LULEÅ 

Tabell 3 Kärandes fördelning inom olika tidsperioder 

Kärande 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 70 S :a 

Arbetare 5 19 9 6 39 
12.2 18.3 8.5 4.6 10.2 

Tjänstemän 9 33 14 32 88 
22.0 31.7 13.2 24.4 23.0 

Företagare 7 19 24 17 67 
17.1 18.3 22.6 13.0 17.5 

övr fys pers 2 11 9 4 26 
4.9 10.6 8.5 3.1 6.8 

Företag 17 14 40 41 112 
41.5 13.5 37 .7 31.3 29.3 

övr jur pers 1 8 10 31 50 
2.4 7.7 9.4 23.7 13.1 

Summa 41 104 106 131 382 
100.0 

100.1 100.1 99.9 100.1 

Bortfall = 27 



UMEÅ 

Tabell 4 Kärandes fördelning inom olika expansiva eller 
recessiva tidsperioder 

Kärande 49 - 54 55 - 57 61 - 66 67 - 68 S :a 

Arbetare 6 7 7 1 21 
13.0 18.4 12.1 4.8 12 .9 

Tjänstemän 14 10 10 3 37 
30.4 26.3 17 .2 14.3 22.7 

Företagare 5 3 10 3 21 
10.9 7.9 17.2 14 .3 12.9 

Övr fys pers 5 1 4 7 17 
10.9 2.6 6.9 33.3 10 .4 

Företag 10 12 18 6 46 
21.7 31.6 31.0 28.6 28.2 

Övr jur pers 6 5 9 1 
13.0 13.2 15.5 4.8 12.9 

Summa 46 38 58 21 163 

100.0 

99.9 100.0 99.9 100.0 

LULEÅ 

Tabell 4 Kärandes fördelning inom olika expansiva eller 
recessiva tidsperioder 

Kärande 49 - 54 55 - 57 61 - 66 67 - 69 S :a 

Arbetare 14 8 7 2 31 
18.4 14.3 8.9 2.4 10.6 

Tjänstemän 23 13 16 21 73 
30.3 23.2 20.3 25.6 24 .9 

Företagare 14 14 11 9 48 
18.4 25.0 13.9 11.0 16.4 

Övr fys pers 7 7 3 2 19 
9.2 12.5 3.8 2.4 6.5 

Företag 12 11 30 25 78 
15.8 19.6 38.0 30.5 26.6 

Övr jur pers 6 3 12 23 44 
7.9 5.4 15.2 28.0 15.0 

Summa 76 56 79 82 293 
100.0 

100.0 100.0 100.1 99 .9 
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UMEÅ 

Tabell 5 Svarandes fördelning inom olika tidsperioder 

Svarande 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S :a 

Arbetare 22 12 22 16 72 
16.4 16.7 27.2 29.1 27.1 

Tjänstemän 40 21 18 12 91 
29.9 29 .2 22.2 21.8 26.6 

Företagare 44 17 16 10 87 
32 .8 23.6 19.8 18.2 25.4 

Övr fys pers 11 6 10 5 32 
8.2 8.3 12 .3 9.1 9.4 

Företag 13 9 14 11 47 
9.7 12 .5 17 .3 20.0 13.7 

Övr jur per 4 7 1 1 13 
3.0 9.7 1.2 1.8 3.8 

Summa 134 72 81 55 342 
100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Bortfall = 38 

LULEÅ 

Tabell 5 Svarandes fördelning inom olika tidsperioder 

Svarande 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S : a 

Arbetare 11 26 25 16 78 
23.9 26.5 25.3 16.0 22.7 

Tjänstemän 11 21 21 29 82 Tjänstemän 
23.9 21.4 21.2 29 .0 23.9 

Företagare 17 25 13 21 76 
37 .0 25.5 13.1 21.0 22.2 

Övr fys pers 2 8 19 5 34 
4.3 8.2 19.2 5.0 9.9 

Pöretag 4 14 18 19 55 
8.7 14.3 18.2 19.0 16.0 

övr jur pers 1 4 3 10 18 
2.2 4.1 3.0 10.0 5.2 

Summa 46 98 99 100 343 
100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 

Bortfall = 66 
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UMEÅ 

Tabell 6 Kärandes fördelning över olika tvistetyper 

Övr : fys Före- Övr jur 

Tvist Arbetare Tjänstemän Företagare pers tag pers S :a 

Hast egen
dom 8 

22 .9 
21 

36.8 
17 

29.3 
14 

41.2 
8 

6.6 
14 

42.4 
82 

24 .2 

Lös egen
dom 12 

34 .3 
18 

31.6 
35 

60.3 
8 

23.5 
96 

78.7 
14 

42.4 
183 

54 .0 

Arb avtal 
& försäkr 9 

25.7 
15 

26.3 
4 

6.9 
3 

8.8 
13 

10 .r7 
1 

3,. Q 
45 

13.3 

Skadestånd 6 3 2 9 5 4 29 

17.1 5.3 3.4 26.5 4.1 12.1 8.6 

Sutnra 35 57 58 34 122 33 339 

100.0 100.0 99.9 100.0 100.1 99.9 

100.0 

Bortfall = 41 

LULEÅ 

Tabell 6 Kärandes fördelning över olika tvistetyper 

Övr fys Före- Övr jur 

Tvist Arbetare Tjänstemän Företagare pers tag pers S:a 

Fast egen
dom 7 

17.9 
25 

28.4 
16 

23.9 
8 

30.8 
11 
9.8 

22 
44.0 

89 
23.9 

Lös egen
dom 7 

17.9 
22 

25.0 
33 

49.3 
4 

15.4 
85 

75.9 
19 

38.0 
170 
44.5 

Arb avtal 
& försäkr 11 

28.2 
33 

37.5 
11 

16.4 
4 

15.4 
13 

11.6 
3 

6.0 
75 

19.6 

Skadestånd 14 
35.9 

8 
9.1 

7 
10.4 

10 
38.5 

3 
2.7 

6 
12.0 

48 
12.6 

Sumria 39 88 67 26 112 50 382 
100.0 

99.9 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 

Bortfall = 27 



UMEÅ 

Tabell 7 

Tvist 

168 

Svarandes fördelning över olika tvistetyper 

Övr fys Före- Övr jur 

Arbetare Tjänstemän Företagare per tag pers S:a 

Fast egen 
dem 25 

34.7 
16 

17.6 
11 

12.6 
13 

40.6 
11 

23.4 
3 

23.1 
79 

23.1 

Lös egen 
dom 34 

47.2 
58 

63.7 
51 

58.6 
14 

43.8 
21 

44.7 
0 
0 

178 
52.0 

Arb avtal 
& försäkr 4 

5.6 
12 

13.2 
18 

20.7 
3 

9.4 
11 

23.4 
3 

23.1 
51 

14.9 

Skadestånd 9 
12.5 

5 
5.5 

7 
8.0 

2 
6.3 

4 
8.5 

7 
53.8 

34 
9.9 

Summa 72 91 87 32 47 13 342 
100.0 

100.0 100.0 99.9 100.1 100.0 100.0 

Bortfall = 38 

LULEÅ 

Tabell 7 

Tvist 

Svarandes fördelning över olika tvistetyper 

Övr fys Före- Övr jur 

Arbetare Tjänstamän Företagare per tag pers S:a 

Fast egendom 25 19 13 12 3 1 73 
32.1 23.2 17.1 35.3 5.5 5.6 21.3 

Lös egendom 30 35 33 8 28 1 135 
38.5 42.7 43.4 23.5 50.9 5.6 39.4 

Arb avtal 
& försäkr 10 18 25 4 14 8 79 

12.8 22.0 32.9 11.8 25.5 44.4 23.0 

Skadestånd 13 10 5 10 10 8 56 
16.7 12.2 6.6 29.4 18.2 44.4 16.3 

Surna 78 82 76 34 55 18 343 
100.0 

100.1 100.1 100.0 100.0 100.1 100.0 

Bortfall = 66 
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Tabell 8 a Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1940-47 

Kärande 
Före- övr fys Före- övr jur 

Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 0 1 2 1150 10 
4.8 

Arbetare 3 2 2 2 0 15 1 
12 

Tjänstemän 4 1 7 6 0 21 3 
20 

Före
tagare 32 3 7 9 3 16 4 

35 

övr fys 
pers 1 1 1 0442 13 

6.3 

Företag 7 6 4 5 3 10 0 35 
16.9 

övr jur 
pers 3 1 3 0010 8 

3.9 

Sunma 50 15 26 23 11 72 10 207 
24.2 7.2 12.6 11.1 5.3 34.8 4.8 100.0 
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Tabell 8 b Konfliktparens kategorimässiga placering åren 1948 - 55 

Kärande 

Före- Övr fys Före- Övr jur 
Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 4 2 1 2 0 1 0 

O
 
r

H 
i—1 

• 
00 

1 
1 

Arbetare 0 2 3 0 2 4 3 14 
11.3 

Tjänstemän 3 1 8 1 5 4 1 23 
18.5 

Före
tagare 20 2 7 5 1 9 2 46 

37.1 

övr fys 
pers 0 1 1 2 1 1 0 6 

4.8 

Företag 6 0 6 0 0 5 1 18 
14.5 

övr jur 
pers 2 0 1 0 1 0 3 7 

5.6 

Surrma 35 
28.2 

8 
6.5 

27 
21.8 

10 
8.1 

10 
8.1 

24 
19.4 

10 
8.1 

124 
100.0 



UMEÅ 

Tabell 8c Konfliktparens kategorimässiga placering åren 19 55 - 6 2 

Kärande 

Före- Övr fys Före- Övr jur 
Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 8 0 3 3 1 4 2 21 
14.4 

Arbetare 5 3 10 4 3 5 3 33 
22.6 

Tjänstemän 3 0 5 5 1 6 2 22 
15.1 

Före
tagare 5 3 4 4 0 8 2 26 

17.8 

Övr fys 
pers 0 2 3 2 0 3 2 12 

8.2 

Företag 13 1 4 0 3 6 1 28 
19.2 

Övr jur 
pers 2 1 0 0 0 1 0 4 

2.7 

Surtma 36 
24.7 

10 
6.8 

29 
19.9 

18 
12.3 

8 
5.5 

33 
22.6 

12 
8.2 

146 
100.0 



UMEÅ 

Tabell 8 d Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1963 - 69 

Kärande 

Före- Övr fys Före- övr jur 
Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 0 0 1 2 2 3 1 9 
13.8 

Arbetare 0 2 4 3 3 1 3 16 
24.6 

Tjänstemän 2 2 1 2 1 4 1 13 
20.0 

Före
tagare 1 0 1 2 2 4 0 10 

15.4 

övr fys 
pers 0 1 0 2 1 1 0 5 

7.7 

Företag 0 2 1 0 2 5 1 11 
16.9 

Övr jur 
pers 0 1 0 0 0 0 0 1 

1.5 

Summa 3 
4.6 

8 
12.3 

8 
12.3 

11 
16.9 

11 
16.9 

18 
27.7 

6 
9.2 

65 
100.0 
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LULEÅ 

Tabell 8 e Konfliktparens kategorimässiga placering åren 1940 - 47 

Kärande 

Före Övr fys Före- Övr jur 
Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:e 

Arbetare 4 0 6 3 1 1 0 U 
13.£ 

Tjänstemän 6 1 1 3 0 6 6 22 
21.] 

Företagare 0 5 14 2 0 9 1 31 
28.4 

övr fys 
pers 

0 1 0 1 0 0 0 2 
1.8 

Företag 31 1 3 0 0 2 0 3" 
33. S 

Övr jur 
pers 

0 0 0 0 1 0 0 ] 
0.9 

Suirma 41 
37.6 

8 
7.3 

24 
22.0 

9 
8.3 

2 
1.8 

18 
16.5 

7 
6.4 

109 
100. C 
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LULEÅ 

Tabell 8 f Konfliktparens kategorimässiga placering åren 1948 - 55 

Kärande 

Före- Övr fys Före- Övr jur 
Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 0 1 42000 7 
5.8 

Arbetare 0 8 4 7 361 29 
24.9 

Tjänstemän 3 1 10 1 3 1 4 23 
19.0 

Före
tagare  0  6  7 4 3 8 3  3 1  

25.6 

övr fys 
pers 0 1 30211 8 

6.6 

Företag 0 1 55061 18 
14.9 

Övr jur 
pers 0 1 22000 5 

4.1 

Sunma 3 19 35 21 11 22 10 121 
2.5 15.7 28.9 17.4 9.1 18.2 8.3 100.0 



LULEÅ 

Tabell 8 g Konfliktparens kategorimässiga placering åren 1956 - 62 

Kärande 

Före- Övr fys Före- Övr jur 
Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 1 0 2 8 0 5 2 18 
9.7 

Arbetare 6 2 7 6 0 10 3 34 
18.4 

Tjänstemän 11 3 4 4 3 12 3 40 
21.6 

Före
tagare 7 4 6 2 2 7 2 30 

16.2 

Övr fys 
pers 7 1 1 3 2 5 1 20 

10.8 

Företag 6 4 3 3 0 17 3 36 
19.5 

Övr jur 
pers 1 0 0 2 3 1 0 7 

3.8 

Suirma 39 
21.1 

14 
7.6 

23 
12.4 

28 
15.1 

10 
5.4 

57 
30.8 

14 
7.6 

185 
100.0 
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LULEÅ 

Tabell 8 h Konfliktparens kategorimässiga placering åren 1963 - 69 

Kärande 

Före- Övr fys Före- Övr jur 
Svarande Ej angivna Arbetare Tjänstemän tagare pers tag pers S:a 

Ej angivna 1 0 2 7 1 14 14 39 
20.6 

Arbetare 1 1 81137 22 
11.6 

Tjänstemän 7 3 92196 37 
19.6 

Före
tagare  5  1  7 6 0 8 8  3 5  

18.5 

Övr fys 
pers 1 0 10111 5 

2.6 
( i 

Företag 11 1 6 1 0 9 7 35 
18.5 

Övr jur 
pers 1 0 51261 16 

8.5 

Surrnia 27 6 38 18 6 50 44 189 
14.3 3.2 20.1 9.5 3.2 26.5 23.3 100.0 

Bortfall = 2 



UMEÅ 

Tabell 9 Brott och dess fördelning incm olika tidsperioder 

Brott 

! 

O
 1 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Tillgreppsbr 39 32 101 157 329 
16.5 16.9 45.7 50.8 34.4 

Misshandelsbr 8 7 9 28 52 
3.4 3.7 4.1 9.1 5.4 

Bedrageribr 36 109 41 55 241 
15.2 57.7 18.6 17.8 25.2 

Fylleri 126 24 62 45 257 
53.2 12.7 28.1 14.6 26.9 

Skattebr 28 17 8 24 77 
11.8 9.0 3.6 7.8 8.1 

Surrma 237 189 221 309 956 
100.1 100.0 100.1 100.1 100.0 

LULEÅ 

Tabell 9 Brott och dess fördelning incrn olika tidsperioder 

Brott 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Tillgreppsbr 55 106 107 190 458 
20.4 47.5 37.4 41.6 37.1 

Misshandelsbr 2 15 18 27 62 
0.7 6.7 6.3 5.9 5.0 

Bedrageribr 27 56 34 61 178 
10.0 25.1 11.9 13.3 14.4 

Fylleri 134 41 113 130 418 
49.8 18.4 39.5 28.4 33.8 

Skattebr 51 5 14 49 119 
19.0 2.2 4.9 10.7 9.6 

Sumna 269 223 286 457 1235 
99.9 99.9 100.0 99.9 99.9 



UMEÅ 

Tabell 10 Tilltalades fördelning incm olika tidsperioder 

Tilltalade 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Arbetare 156 53 104 94 407 
67.2 29.6 68.9 50.3 54.3 

Tjänstemän 42 115 31 27 215 
18.1 64.2 20.5 14.4 28.7 

Företagare 27 8 7 9 51 
11.6 4.5 4.6 4.8 6.8 

övr fys pers 5 0 5 50 60 
2.2 0.0 3.3 26.7 8.0 

Ej angivna 2 3 4 7 16 

0.9 1.7 2.6 3.7 2.1 

Surrma 232 179 151 187 749 
100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 

LULEÅ 

Tabell 10 Tilltalades fördelning incm olika tidsperioder 

Tilltalade 

! 

O
 1 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Arbetare 157 103 169 210 639 
66.0 71.0 76.8 68.0 70.1 

Tjänstemän 57 25 25 32 139 
23.9 17.2 11.4 10.4 15.2 

Företagare 19 2 8 10 39 
8.0 1.4 3.6 3.2 4.3 

Övr fys pers 1 5 12 40 58 
0.4 3.4 5.5 12.9 6.4 

Ej angivna 4 10 6 17 37 
1.7 6.9 2.7 5.5 4.1 

Sunma 238 145 220 309 912 
100.0 99.9 100.0 100.0 100.1 



UMEÅ 

Tabell 11 Målsägares fördelning inan olika tidsperioder 

Målsägare 40 - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Arbetaré 28 25 11 30 94 
36.8 52.1 16.7 22.7 29.2 

Tjänstemän 15 8 11 13 47 
19.7 16.7 16.7 9.8 14.6 

Företagare 18 8 16 12 54 
23.7 16.7 24.2 9.1 16.8 

Övr fys pers 2 1 7 7 17 
2.6 2.1 10.6 5.3 5.3 

Företag 10 3 14 52 79 
13.2 6.3 21.2 39.4 24.5 

Övr jur pers 3 3 7 18 31 
3.9 6.3 10.6 13.6 9.6 

Suntna 76 48 66 132 322 
99.9 100.2 100.0 99.9 100.0 

LULEÅ 

Tabell 11 Målsägares fördelning incm olika tidsperioder 

Målsägare 40 • - 47 48 - 55 56 - 62 63 - 69 S:a 

Arbetare 8 23 26 23 80 
19 .5 23 .0 29.2 14.4 20.5 

Tjänstemän 12 17 5 22 56 
29 .3 17 .0 5.6 13.7 14.4 

Företagare 12 12 7 20 51 

29 .3 12 .0 7.9 12.5 13.1 

övr fys pers 2 20 15 14 51 
4 .9 20 .0 16.9 8.8 13.1 

Företag 0 9 13 61 83 
0 9 .0 14.6 38.1 21.3 

Övr jur pers 7 19 23 20 69 
17 .1 19 .0 25.8 12.5 17.7 

Surrma 41 100 89 160 390 

100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 
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UMEÅ 

Tabell 12 

Brott 

Tilltalades fördelning över olika typer av brott 

Tilltalade Tjänstemän Företagare Övriga 
arbetare fys pers Ej angivna S:a 

Tillgreppsbr 201 10 4 103 11 329 
38.5 4.2 7.8 90.4 36.7 34.4 

Misshandelsbr 37 10 0 5 1 53 
7.1 4.2 0 4.4 3.3 5.5 

Bedrägeribr 59 168 2 3 9 241 
11.3 70.0 3.9 2.6 30.0 25.2 

Fylleri 202 26 19 2 8 257 
38.7 10.8 37.3 1.8 26.7 26.9 

Skattebr 23 26 26 1 1 77 
4.4 10.8 51.0 0.9 3.3 8.0 

Surmia 522 240 51 114 30 957 
100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 

LULEÅ 

Tabell 12 Tilltalades fördelning över olika typer av brott 

Brott Tilltalade Tjänstemän Företagare Övriga Ej angivna S:a 
arbetare fys pers 

Tillgreppsbr 364 34 0 35 25 458 
40.1 - 21.0 0 47.9 44.6 37.0 

Misshandelsbr 51 7 0 3 1 62 
5.6 4.3 0 4.1 1.8 5.0 

Bedrägeribr 101 48 3 12 14 178 
11.1 29.6 7.5 16.4 25.0 14.4 

Fylleri 345 36 9 18 16 424 
38.0 22.2 22.5 24.7 28.6 34.2 

Skattebr 46 37 28 5 0 116 
5.1 22.8 70.0 6.8 0 9.4 

Sunma 907 162 40 73 56 1238 
99.9 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 
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Tabell 13 a Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1940 - 47 

Målsägare 

Tilltalad Ej an- Arbetare Tjänstemän Före övr fys Före Övr jur S:a 
given tagare pers tag pers 

Ej angiven 2 0 0 0 0 0 0 2 
.9 

Arbetare 115 15 6 5 2 10 3 156 
67.2 

Tjänstemän 15 10 5 12 0 0 0 42 
18.1 

Företagare 23 1 3 0 0 0 0 27 
11.6 

Övr fys pers 1 2 1 1 0 0 0 5 
2.2 

Surrma 156 28 15 18 2 10 3 232 

67.2 12.1 6.5 7.8 0.9 4.3 1.3 100.0 
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UMEÅ 

Tabell 13 b Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1948 - 55 

Målsägare 

Tilltalad Ej an- Arbetare Tjänstemän Före Övr fys Före övr jur S:a 
given tagare pers tag per 

Ej angiven 2 0 1 00 00 3 
1.7 

Arbetare 25 19 3 3 0 2 1 53 
29.6 

Tjänstemän 97 6 3 5 1 1 2 115 
64.2 

Företagare 70 10000 8 
4.5 

Surrcna 131 25 8 8 1 3 3 179 
73.2 14.0 4.5 4.5 .6 1.7 1.7 100.0 
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UMEÅ 

Tabell 13 c Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1956 - 62 

Målsägare 

Tilltalade Ej an- Arbetare Tjänstemän Före Övr fys Före Övr jur S:a 
given tagare pers tag pers 

Ej angiven 4 0 0 0 0 0 0 4 
2.6 

Arbetare 57 10 7 12 4 9 5 104 
68.9 

Tjänstemän 16 1 2 4 3 5 1 32 
21.2 

Företagare 6 0 1 0 0 0 0 7 
4.6 

Övr fys pers 2 0 1 0 0 1 0 4 
2.6 

Summa 85 
56.3 

11 
7.3 

11 
7.3 

16 
10.6 

7 
4.6 

15 
9.9 

6 
4.0 

151 
100.0 



184 

UMEÅ 

Tabell 13 d Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1963 - 69 

Målsägare 

Tilltalade Ej an- Arbetare Tjänstemän Före övr fys Före övr jur S:a 
given tagare pers tag per 

Ej angiven 0 1 0 0 0 10 4 15 
7.7 

Arbetare 37 17 6 4 6 20 4 94 
48.2 

Tjänstemän 15 4 1 0 0 5 2 27 
13.8 

Företagare 9 0 0 0 0 0 0 9 
4.6 

Övr fys pers 2 8 6 8 1 17 8 50 
25.6 

Suttma 63 30 13 12 7 52 18 195 
32.3 15.4 6.3 6.2 3.6 26.7 9.2 100.0 
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LULEÅ 

Tabell 13 e Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1940 - 47 

Målsägare 

Tilltalade Ej an- Arbetare Tjänstemän Före övr fys Före övr jur S:a 
given tagare pers tag per 

Ej angiven 3 1 0 0 0 0 0 4 
1.8 

Arbetare 138 5 3 3 1 1 6 157 
68.9 

Tjänstemän 26 2 9 9 1 0 0 47 
20.6 

Företagare 19 0 0 0 0 0 0 19 
8.3 

Övr fys pers 1 0 0 0 0 0 0 1 
0.4 

Sunnia 187 
82.0 

8 
3.5 

12 
5.3 

12 
5.3 

2 
.9 

1 
.4 

6 
2.6 

228 
100.0 
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Tabell 13 f Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1948 - 55 

Målsägare 

Tilltalade Ej an- Arbetare Tjänstemän Före Övr fys Före Övr jur S:a 
given tagare pers tag per 

Ej angiven 1 1 0 0 1 5 2 10 
7.2 

Arbetare 27 19 15 10 15 4 13 103 
74.6 

Tjänstemän 8 3 1 2 1 0 3 18 
13.0 

Företagare 2 0 0 0 0 0 0 2 
1.4 

övr fys per 0 0 1 0 3 0 1 5 
3.6 

Surrma 38 23 17 12 20 9 19 138 

27.5 16.7 12.3 8.7 14.5 6.5 13.8 100.0 
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Tabell 13 g Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1956 - 62 

Målsägare 

Tilltalade Ej an- Arbetare Tjänstemän Före Övr fys Före Övr jur S:a 
given tagare pers tag per 

Ej angiven 2 0 1 1 1 1 1 7 
3.2 

Arbetare 99 23 3 6 10 7 16 164 
75.9 

Tjänstemän 18 2 1 0 1 2 2 26 
12.0 

Företagare 5 1 0 0 1 1 0 8 
3.7 

Övr fys per 3 0 0 0 2 2 4 11 
5.1 

Summa 127 
58.8 

26 
12.0 

5 
2.3 

7 
3.2 

15 
6.9 

13 
6.0 

23 
10.6 

216 
100.0 



188 

LULEÅ 

Tabell 13 h Konfliktparens kategorimässiga fördelning åren 1963 - 69 

Målsägare 

Tilltalade Ej an- Arbetare Tjänstemän Före övr fys Före Övr jur S:a 
given tagare pers tag per 

Ej angiven 10 0 1 2 0 5 0 18 
5.8 

Arbetare 97 22 17 11 11 39 13 210 
68.0 

Tjänstemän 15 1 2 4 3 4 3 32 
10.4 

Företagare 10 0 0 0 0 0 0 10 
3.2 

Övr fys per 17 0 2 3 0 14 3 39 
12.6 

Sunma 149 23 22 20 14 62 19 309 
48.2 7.4 7.1 6.5 4.5 20.1 6.1 100.0 

Bortfall = 1 
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APPENDIX 

INSIByKIIQNER_IIL^_DAIAINSAMLINGEN_ANGÅENDE_IVISIEMÅL 

URVAL 

Tidsperioden som intresserar oss är fortfarande åren från 1940 till och 

med 1969. Vi har beslutat att varannan tvistemål sdom ska granskas närmare. 

Senast vi sågs avgjorde "krona eller klave" att Du kollar alla domar med 

udda nummer. För att den urvalda akten ska tillhöra vår population ska 

den gälla ett eller flera av följande rättsliga områden: 

Arrende 

Hyra 

Fast egendom i övrigt (fast egendom; det som rör fastighet) 

Avbetalningsköp 

Köp eller byte av lös egendom i övrigt 

Försträckning (det man i dagligt tal kallar lån) 

Borgen 

Arbetsavtal 

Försäkring 

Pension 

Skadestånd 

Bolags- och föreningstvister 

Konkurstvister 

Det vi uteslutit är framför allt familjerätten, men också mål om expropria

tion, växel och check. I bilagan ser Du en lista över vart olika mål kan 

hänföras. Om den urvalda domen inte hör till populationen så anteckna på 

ett särskilt blad domsnummer och vad målet gällde. 

SAKEN 

Anteckna domstolens rubricering av målet. Den brukar återfinnas i någon 

form av rubrik (i kanten på domboken, eller under rubriken "saken" i domens 

huvud på senare tid). Saken är alltså det som avgör om målet tillhör vår 

population eller ej. 
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TV ISTEFÖREMÄL 

Om Du läser den inledande texten i domskälen kan det framgå lite mer pre

ciserat vad som yrkas i målet och vad målet alltså handlar om än vad 

"saken" angav. 

Ex. Saken: fordran p g a köp 

Tvisteföremål: 1 500 kr 

Saken: bättre rätt till lös egendom 

Tvisteföremål: en SAAB, 1960 

Som framgår beror det av "saken" om det är möjligt att precisera tviste

föremålet närmare. I vissa mål sammanfaller "saken" och tvisteföremålet. 

BIFALL ELLER EJ 

Här är vi alltså intresserade av vilken inställning domstolen haft till 

yrkandet i målet. Den uppgiften får Du fram genom att jämföra yrkandet 

med domslutet. Har domstolen helt följt vad som önskats i yrkandet så är 

det alltså bifallet. Det' händer också att domstolen endast delvis accep

terar yrkandet. 

Ex. Någon begär skadestånd p g a brott med 500 kr för sveda och värk och 

1000 kr i förlorad arbetsförtjänst. Domstolen dömer endast ut de 1 000 

kronorna i förlorad arbetsförtjänst. Rutan för delvis bifallet är här 

aktuel1. 

Får yrkandet ingen framgång i domstolen så ska Du kryssa i rutan för ogillat. 

Skulle det i något mål förekomma olika eller flera yrkanden så går det fort

farande bra att diskutera utefter de här tre alternativen. Du bör dock ob

servera att vi är helt ointresserade av yrkanden eller andra uppgifter som 

rör rättegångskostnaderna. 

Det kan också förekomma att domstolen avvisar ett mål eller i domen skriver 

att den fastställer en förlikning mellan parterna. Skulle något dylikt före

komma så fungerar ju inte våra rutor utan Du bör anteckna på blanketten 

vad alternativet har varit. 
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LAGRUM 

Finns det ett eller flera lagrum angivna i domen i de delar som Du nu har 

läst den så anteckna samtliga. I tvistemål är det dock, som Du ska märka, 

inte alltid som domstolen sätter ut lagrum. 

PARTERNA 

Käranden är den person som drar saken inför domstol, han "stämmer". Sva

randen är hans motpart, den som så att säga får svara för sig. Käranden 

är den som yrkar något och han riktar sitt yrkande mot svaranden. Den för

klaringen hoppas vi ska leda Dig rätt i de fall där domstolen inte klart 

angett vem som är vem i målet. 

Observera de mål där det anges ställningen ömsom kärande och svarande. 

Det lämpligaste då är att ange att det förekommer två käranden och två sva

randen och sedan fylla i en blankett för vardera partens yrkande. 

Uppgifterna som intresserar oss om personerna är likartade med uppgifterna 

i brottmålen och liksom vid brottmålen tar Du bara en uppsättning parter 

per blankett och anger alltid vilket nr de har. 
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Eftersom vi uteslutit familjemålen och dessa är väldigt vanliga så kan 

vara lämpligt att ange dessa närmare så att Du snabbt kan utesluta dem. 

FAMILJEMÅL (Tillhör ej populationen) 

Ex. äktenskapsskillnad 

hemskillnad 

bodelning 

klander av bodelning 

boskillnad 

boskillnad med a a konkurs 

underhållsbidrag 

jämkning av underhållsbidrag 

bouppteckning 

ansökan om skiftesman 

äktenskapsförord 

testamente 

klander av testamente 

god man 

omyndi gförklari ng 

myndigförklaring 

arvsskifte 

boutredning 

arvsrätt 

laglott 

avtal om sammanboende 

faderskap 

bördstalan 

äktenskaplig börd 

negativ bördstalan 

vårdnad 

överflyttande av barn 

adoption 

namn 
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ANDRA UNDANTAG 

Expropriation 

växel 

check 

kallelse på okända borgenärer 

ARRENDE (tillhör populationen) 

så snart ordet arrende förekommer i "saken" eller vid precisering av tvis

teföremålet. 

HYRA ( tillhör populationen) 

Det intressanta här är att tvisten ska gälla antingen relationen mellan 

hyresvärd och hyresgäst eller mellan olika hyresgäster. 

Ex. bättre rätt till gemensam bostad 

rätt att använda lägenhet vid byte 

rätt att hyra ut i andra hand 

hyrestvister, avhysning, bostadsrätt 

Det behöver inte enbart gälla bostadslägenhet som tvisten rör utan också 

utrymmen i hus som affärslokal, verkstad m m liksom hyra av hela hus. 

FAST EGENDOM I ÖVRIGT (tillhör populationen) 

Hit hör det som inte är arrende eller hyra men ändå rör fast egendom, 

fastigheten på något sätt. 

Ex. Servitut 

nyttjanderätt 

rätt till elektrisk kraft 

fi skerätt 

jakträtt 

rätt till husbehovsbränsle 

köp av fast egendom 

byte av fast egendom 

vad som är att hänföra till fast egendom 

intrångsersättning 

gränsbestämning 

hävd 

överlåtelse av fastighet 
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utfärdande av köpebrev 

köpeskilling för fastighet 

AVBETALNINGSKÖP (tillhör populationen) 

så snart ordet förekommer i "saken" eller vid precisering av tvisteföre

målet. 

KÖP ELLER BYTE ELLER GÅVA AV LÖS EGENDOM I ÖVRIGT (tillhör populationen) 

Med lös egendom menas allt som inte är fast egendom. Då bör uppmärksammas 

att byggnad på ofri grund ar lös egendom. Med byggnad på ofri grund menar 

men en byggnad, kanske en sommarstuga, som en person äger medan en annan 

äger marken som den står på. Köp och byten av allehanda prylar hör alltså 

till den här rubriken, liksom tvister som uppstår i anknytning till detta» 

Ex. fordran p g a köp 

borgade varor 

krav ang båt 

bättre rätt till lös egendom 

bättre rätt till utmätt egendom 

reklamation 

entreprenad 

krav vid bilköp p g a påstått fel i lämnad inbytesbil 

FÖRSTRÄCKNING (tillhör populationen) 

Detta avsåg alltså det som vi i dagligt tal kallar lån. Andra ord som kan 

tyda på att det handlar om försträckning kan vara 

revers 

skuldebrev. 

BORGEN (tillhör populationen) 

så snart ordet förekommer i "saken" eller angående tvisteföremålet. Obser

vera också mål som gäller regresstalan mot gäldenär, som hör hit. Med dy

likt menas att borgensmannen, som fått lägga ut pengar för att han borgat, 

kräver igen pengar av den han borgat för, gäldenären, dvs den som i 

första hand skulle ha betalat skulden. 

ARBETSAVTAL (tillhör populationen) 

så snart målet verkar angå en anställningssituation. Så är inte fallet 
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om det gäller entreprenad. 

Ex. lönefordran 

arbetsfordran 

strejk 

anställningskontrakt 

anställningsavtal 

arbetsskyldighet 

semester 

FÖRSÄKRING (tillhör populationen) 

så snart ordet förekommer, försäkringen må gälla vad som helst, fast eller 

lös egendom. 

PENSION (tillhör populationen) 

så snart ordet förekommer. 

SKADESTÅND (tillhör populationen) 

så snart ordet förekommer, ange också helst varför eller p g a vad skade

ståndet behandlas. Annat ex; ersättning p g a halkningsolycka. 

BOLAGS- OCH FÖRENINGSTVISTER (tillhör populationen) 

hit ska allt höra som angår bolag och föreningar. 

Ex. bolagsbildning 

föreningsbildning 

delägares ansvar 

delägares rättigheter 

medlemsskap 

Men målet ska inte föras hit enbart för att en av parterna är ett bolag. 

KONKURSTVISTER (tillhör populationen) 

Så snart ordet konkurs uppmärksammas. 

Ex. fråga om försättande i konkurs 
tvistiga fordringar i konkurs 

arvode till konkursförvaltare 
arvode till rättens ombudsman 

återvinning i konkurs 
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INSTRUKTIONER TILL DATAINSAMLINGEN 

Datainsamlingen kan lämpligen indelas i följande steg: 

T. URVAL 

För varje observerat år (från '40 t o m '69) uttas ett visst angi

vet antal akter enligt bif tabell (bilaga 1). A kterna tillhör an

tingen vår population eller ej. För att den utvalda akten skall 

tillhöra vår population måste den gälla ett eller flera av följande 

brott: 

FYLLERI STÖLD SNATTERI MISSHANDEL BEDRÄGERI SKATTEBROTT 

OBS: Brottsbenämningen har ändrats över tid. Dels har strafflagen 

(SL) undergått ändringar efter 1942, dels har den bytts ut med 

brottsbalken (BrB) år 1965. För att komma till rätta med'detta pro

blem dra fram "BROTTSLISTAN" (Bilaga 2), Denna är så konstruerad att 

tabellens övre del används för åren '40 till '42. (övre delen mar

keras med benämning 'före 42') Tabellens mellersta del (markerad 

med 'Mellanperiod') använder du för perioden '43 '64. Från '65 till 

'69 använder du tabellens nedre del (markerad med 'Brottsbalken). 

OM DEN UTVALDA AKTEN GÄLLER ANNAT BROTT anteckna på särskilt blad 

(bilaga 3) urvalsnummer för det år det gäller och brottstyp(er). 

2. BROTT 

Du vet redan att brottet tillhör vår population. Sannolikt har du 

även redan antecknat vad för slags brott det gäller. KOM IHÅG att 

det gäller TVÄ UPPGIFTER: BROTTSBENÄMNING OCH LAGRUM. Med lagrum 

menar man ALLA DE I DOMEN ANGIVNA HÄNVISNINGARNA TILL LAGBOKEN. 

T ex.: Stöld, Brb 8:2 eller, vad gäller perioden före '42, kan lag

rummet se ut så här: Bedrägeri, 22:2 p 1. 
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OM DEN UTVALDA AKTEN TILLHÖR VÅR POPULATION ta fram blanketten 

5. IFYLLANDE AV BLANKETTEN 

1. Anteckna aktens nummer och år och om det är fler tilltalade 

antalet sådana» 

2. MÅLSÄGANDE 

Finns det målsägande kolla om det är fysisk eller juridisk 

person. Gäller det fysisk person anteckna yrke och kön (som 

framgår av namnet). Gäller det juridisk person ange vad för 

slags juridisk person. T ex förening, försäkringsbolag m m. 

4- tilltalade 

Oavsett om det är en eller fler tilltalade skall ENDAST EN TILL

TALAD FÅ FÜREKOMMA PÅ VARJE BLANKETT. Däremot skall du anteckna 

vilken av de tilltalade blanketten gäller» Det finns en ruta 

('ordningsnr1) där du anger i vilken ordning just den tilltalade 

förekommer. Är han/hon först i akten får h an en etta, är han två 

f å r  h a n  e n  t v å a  o s v .  

I övrigt anteckna de resterande uppgifterna. Vad gäller fri rätte

gång gäller det att kryssa i rutan endast då en sådan anordning 

förekommer. 

5- PÅFÖLJD 

Påföljden anges ENBART om domen jjäller ETT enda brott. I så fall 

har du på blanketten de påföljder som kan vara relevanta. PÅFÖLJ

DERNA ÄR UPPTAGNA I FALLANDE RANGORDNING. OBS: Om flera påföljder 

förekommer samtidigt antecknar du endast den påföljd som jämfört 

med de andra ligger högst på listan. 

Ex. Om straffet är skyddstillsyn + dagsböter, antecknar du endast 

skyddstillsyn. 

NÄR BLANKETTEN ÄR IFYLLD GÅR DU GENOM DEN FÖR ATT KOLLA ATT DU INTE HOPPAT 
ÖVER NÅGONTING. 

Lycka till! 
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iiQII 

Följande brottskategorier intresserar oss: 

fy11 eri 

misshandel ( samtliga grader; misshandel, misshandel som är att anse som 

ringa och grov misshandel. Dessutom vill vi få veta om den till

talade samtidigt döms till vållande till annans död eller vål

lande till kroppsskada - dessa brott kan nämligen ha hänförts 

till samma tillfälle som misshandeln) 

stöld (samtliga grader; snatteri, stöld och grov stöld. Före 1942 

fanns också brottsbenämningen inbrott) 

bedrägeri (samtliga grader; bedrägligt beteende, bedrägeri och grovt be

drägeri. Före 1942 ska också observeras brott som kan rubriceras: 

orätt i mätande, bedrägeri genom spådom, signeri eller annan vid

skepelse, och dessutom förfalskningsbrott. Allmänt noteras att 

bedrägeri medelst urkundsförfalskning alltid ska betraktas som 

ett brott) 

skattebrott (brott eller förseelse mot uppbördsförordningen, taxeringsför

ordningen, skattestrafflagen, hundskatteförordningen ... notera 

så snart begreppet skatt finns med» Till brottsgruppen hör natur

ligtvis falskdeklaration och vårdslös deklaration som båda straf

fas enligt skattestrafflagen bl a. 

Det är generellt bättre att ta med ett brott, om Du är osäker, än att ute

lämna det. 

I domens'huvud" finns som regler rubriken; Saken, därunder står det aktuella 

brottet. Ibland finner Du att det t ex står stöld m m eller kanske försking

ring m m. I så fall måste Du alltid kolla i domslutet vilka brott som varit 

uppe i målet, innan Du vet om domen är aktuell eller inte. Det är också först 

i domslutet som det klart framgår vilka brottsrubriceringar som domstolen 

dömer för och enligt vilka lagrum detta sker. Lagrummen som domstolen uppger 

bör Du skriva av så noga som möjligt, men använd gärna förkortningar t ex 

BrD = brottsbalken, SL = strafflagen. 2 kap 3 § 2 mom = 2:3,2 mom. 

Observera också att det enbart är de nu nämnda brotten som intresserar oss, 

uppgifter på flera brott som samma tilltalad kanske begått ska alltså inte 

anges. 

Skulle domstolen ha noterat att en viss lagstiftning använts i sin lydelse 

före eller efter ett visst datum, så är det också av intresse att notera. 

Förstadier till brott anges också, t ex försök, förberedelse, stampi ing, 

likaså medhjälp. 
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Före 1942 

•lellanperiod 

brottsbalken 

MISSHANDEL STÖLD BEDRÄGERI FYLLERI 

SL 14:4 SL 20:1, 1 st SL 22:1 SL 18:15 

14:5 20:2, 2 st 22:2, p 1 

14:10 20:3, pl 22:2, p 2 

14:11 20:4, 1 st 22:5, 1 st 

14:12 20:4, 2 st 22:5, 2 st 

14:13 20:5 22:15 

14:15, 1 st 20:6 

14:16 20:7 

14:18 20:8 

14:29 20:9 

14:36, 2 st 20:10 

14:38 20:13 

14:40 22:2, p 6 

11:14 

Dito SL 20:1 

+ SL 15:31 fr 20:2 

1948 20:4 

20:10 

SL 2.1:1 

2 1 : 2  

21:3 

21:8 

Dito, men SL 11:10 

från 1949 obs! 

BrB 3:5 BrB 8 1 

3:6 8 2 

3:10 8 4 

8 12 

9:1 

9:2 

9:3 

9:11 

BrB 16:15 

SKATTEBROTT : brott eller förseelse mot uppbördsförordningen, 

.taxeringsförordningen, 

skattestrafflagen, 

hundskatteförordningen m m 

Notera så snart begreppet skatt finns med. Till brottsgruppen hör 

naturligtvis falskdeklaration och vårdslös deklaration som båda 

straffas enligt skattestrafflagen fr o m 1943. 

Ibland skriver domstolarna mom i stället för sjt, begreppen kan 

alltså vara synonyma. Du noterar lämpligen på det sätt domstolen 

gjort. 



pÄEgyDii 

Frihetsberövande 

straffarbete 

fängelse 

ungdomsfängelse 

internering 

förvaring 

Villkorlig dom / skyddstillsyn 

villkorlig straffdom x) 

villkorligt anstånd med straffets verkställighet x) 

villkorligt anstånd med straffets ådömande 

villkorlig dom 

skyddsti 11 syn 

skyddstillsyn med anstaltsbehandling 

x) ibland uttryckt "y månaders fängelse villkorligt" 

överlämnande till särskild vård 

tvångsuppfostran 

ungdomsvårdsskola 

vård enligt barnavårdslagen 

vård enligt lagen om nykterhetsvård 

sluten psykiatrisk vård 

vård i special sjukhus 

öppen psykiatrisk vård 

Böter 

dagsböter 

normerade böter 

penningböter 

övrigt 

a n t e c k n a  • • • o o o o o  
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att användas från 1965. 

Anledning 

Umeå stad blev större då, slogs bl a ihop med Teg och Backen» Detta 

gjorde att domstolens område också växte» Vi måste fortsätta att hålla 

oss inom det ursprungliga området» 

Förfarande 

1) Kolla att den tilltalades adress återfinns på gatulistan. Om den gör 

det tillhör målet vår population. Skulle den inte göra det ska Du 

B-mål 
2) kolla om brottet är begånget eller verkar vara begånget inom Umeå, 

det gamla Umeå. Att observera är då att Umeå uthamn (hamnen ute i 

Holmsund) sedan gammalt hört till Umeå stad. 

T-mål 1) Kolla att svarandens adress är inom gamla Umeå, endast då hör målet 

till vår population» 

(På detta följde en gatuförteckning över samtliga gator inom Umeå "gamla" 

stad) 
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