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Sammanfattning 
Medling i privaträttsliga tvister stärktes genom införandet av medlingslagen när 

EU:s medlingsdirektiv implementerades i svensk rätt år 2011. Regeringen var 

entusiastisk över medlingens förutsättningar att komplettera det ordinarie 

domstolsförfarandet och stärkte medlingsinstitutet genom regler om 

konfidentialitet, verkställbarhet och preskriptionsavbrott under förfarandet.  Det 

ansågs däremot att ett obligatorium för parterna i en tvist att medla vore för 

långtgående i förhållande till EKMR artikel 6 om rätt till tillgång till domstol, 

access to court, och medling enligt lagen är därmed frivillig för parterna. 

Sedan medlingslagens införande har det visat sig att åtgärderna fick 

försumbar effekt på antalet medlingar och att de misslyckades med att stärka 

medlingens attraktionskraft. Syftet med denna uppsats är därför att utreda de 

rättsliga möjligheterna, i förhållande till EKMR artikel 6, att göra medling enligt 

medlingslagen obligatorisk i dispositiva tvistemål. 

Det finns inga absoluta hinder mot att inskränka rätten till access to court 

enligt EKMR. Inskränkningar får ske om de eftersträvar ett legitimt mål av 

allmänintresse och är proportionerliga. I uppsatsen lyfter jag fram studier och 

statistik om medling från länder där medling har införts på obligatorisk väg, för 

att på så sätt kunna dra slutsatser om vilka effekter det skulle kunna få på 

tvistemålsprocessen i Sverige. Jag kommer fram till att obligatorisk medling 

generellt skulle bidra till att effektivisera domstolsförfarandena i tvistemål och 

därmed eftersträva ett legitimt allmänintresse. Vidare identifierar jag att de 

viktigaste faktorerna i proportionalitetsbedömningen är tiden det tar att medla, 

vad det kostar för parterna samt att det måste vara frivilligt att förlikas i 

medlingen.  

Min slutsats är att obligatorisk medling definitivt är rättsligt möjligt i 

förhållande till EKMR artikel 6. Det är däremot förenat med stora praktiska 

svårigheter att införa obligatorisk medling i de runt 40 000 tvistemål som årligen 

stäms in till svenska domstolar. 
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Förord 
Idén till detta uppsatsämne väcktes under min åttonde termin på 

juristprogrammet när jag läste en kurs i förhandling och medling. Kursen 

introducerade nya sätt att tänka på och väckte ett intresse hos mig för 

förhandlingar. I förhandlingen ryms så många fler aspekter än den rent juridiska, 

och det är en viktig insikt för vilken jurist som helst som vill bli en skicklig 

förhandlare. Dynamiken i förhandlingar i allmänhet är väl värd att utforska, både 

i uppsatser och i andra alster, men det är inte vad jag gör i mitt examensarbete. 

Det du nu är på väg att läsa handlar istället om medling och dess påverkan på 

tvistemålsprocessen, och jag hoppas att du ska finna läsningen intressant och 

tankeväckande.  

Jag vill tacka min handledare Hugo Fridén för stöd och inspiration under 

skrivprocessen. Tack även till min kära familj och flickvän för ert stöd och 

förtroende under studietiden i övrigt, det är från er jag får min energi och gnista. 

Slutligen vill jag tacka alla vänner i Uppsala som har gjort min tid på 

juristprogrammet särskilt oförglömlig. Ni är alla ovärderliga. 

 

Karl Montelius 

Göteborg, januari 2018  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Intresset för alternativ tvistlösning tog fart i USA på 1970-talet när förespråkare 

för ADR1 började ifrågasätta effektiviteten i den formella rättvisa som erbjöds av 

domstolarna. De främsta drivkrafterna bakom alternativ till domstolsprövning 

var då den stora mängd tid och pengar som togs i anspråk genom 

domstolsprocesserna.2 Det kommer framgå av uppsatsen att det är argument som 

än idag är högst aktuella. ADR är ett paraplybegrepp som innefattar en mängd 

olika utomjudiciella tvistlösningsförfaranden, 3  men fokus i denna uppsats 

kommer att vara på alternativ tvistlösning i form av medling. 

I Europa intensifierades diskussionerna om ADR på högsta politiska nivå 

kring millennieskiftet. EG-kommissionen gav år 2002 ut en grönbok om 

alternativa system för tvistlösning,4 som syftade till att utgöra en grund för 

framtida satsningar på området. Återigen var de tyngsta argumenten för alternativ 

tvistlösning en ökad börda på domstolarna som får följden att förfarandena blir 

längre och dyrare.5 Alternativa tvistlösningsmetoder framhölls i grönboken som 

ett viktigt komplement till domstolsalternativet och förutsattes förbättra 

tillgången till rättvisa. EU:s strävanden resulterade så småningom i direktiv 

2008/52/EG, det så kallade medlingsdirektivet, med syftet att främja medling och 

tillgången till rättvisa i gränsöverskridande tvister. Alla medlemsstater utom tre 

har även gjort direktivets regler tillämpliga på inhemska tvister.6  

I Sverige pågick parallellt ett statligt utredningsarbete för att utreda 

möjligheterna att göra förändringar i tvistlösningsprocessen, där medling ägnades 

särskild uppmärksamhet.7 När medlingsdirektivet sedermera inkorporerades i 

                                            
1 ADR står för Alternative Dispute Resolution. Förkortningen används även i svenska sammanhang. 
2 Garth, Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective, s. 
186 ff. 
3 Se t.ex. Lindell, Alternativ tvistlösning, särskilt medling och skiljeförfarande, för mer information om 
olika ADR-förfaranden. 
4 EG-kommissionen, Grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt, 19/4 
2002. 
5 EG-kommissionen, Grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt, punkt 5. 
6 De Palo, D’Urso, Achieving a Balanced Relationship between Mediation and Judicial Proceedings, s. 9. 
7 SOU 2007:26, s. 321. 
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svensk rätt och blev lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 

(medlingslagen), var det regeringens angelägna inställning att medling ska öka i 

användning.8  Vid denna tidpunkt fanns det inte anledning att överväga en 

ordning med obligatorisk medling,9 mycket på grund av artikel 6 Europeiska 

konventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(EMKR) som garanterar enskilda rätten till en oberoende domstolsprövning.10 

Frågan utreds dock inte särskilt djupt. Genom medlingslagen stärktes istället 

medlingsinstitutet på andra sätt, bland annat att medlingsöverenskommelsen blev 

verkställbar samt att preskriptionstider inte löper under förfarandet.  

Effekterna av medlingsdirektivet utvärderades i en studie år 2014,11 av vilken 

det framgår att direktivets effekt inte har varit i närheten av vad som avsågs. 

Majoriteten av medlemsstaterna har valt att låta parter använda medling på 

frivillig basis med följden att medling används i oerhört liten utsträckning, och 

det är intressant att fundera på varför medling är så pass outnyttjat trots alla de 

främjande åtgärder som införts genom ny lagstiftning. Det är, åtminstone inom 

akademin och hos lagstiftare, en väl utbredd uppfattning att medling besitter 

vissa betydande fördelar vad gäller konfliktlösning jämfört med domstols- 

förfaranden. Det faktum att medling är så pass outnyttjat trots de påstådda 

fördelarna har blivit kallat ”EU:s medlingsparadox”.12 Med tanke på att medling 

fortfarande används i väldigt liten utsträckning, vill jag närmare utreda frågan om 

medling kan göras obligatorisk innan tvistande parter får rätt att hänskjuta sin 

tvist till domstol. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Mitt syfte med denna uppsats är, mot bakgrund av den begränsade effekt som 

medlingslagen har fått på användandet av medling, att undersöka möjligheterna 

                                            
8 Prop. 2010/11:128 s. 19 f. 
9 Prop. 2010/11:128 s. 21. 
10 SOU 2007:26 s. 116 f. 
11 Directorate General for Internal Policies, ”Rebooting” the Mediation Directive: Assessing The Limited 
Impact of Its Implementation and Proposing Measures to Increase The Number of Mediations in The 
EU”, 2014.  
12 Rebooting the Mediation Directive, s. 7 not 4. 
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att införa mer kraftfulla åtgärder för att få tvistande parter att medla. Den rättsliga 

frågeställning jag kommer att behandla är huruvida medling enligt MedL kan 

göras obligatorisk innan tvistande parter får rätt att ansöka om stämning i 

domstol. Bedömningen kommer att göras i förhållande till artikel 6.1 EKMR och 

särskilt om rätten till access to court, eller tillgång till domstol. Jag vill med 

denna uppsats undersöka var gränsen går för hur mycket enskildas rätt till 

tillgång till domstol kan inskränkas, med hänsyn till de allmänna intressen som 

stödjer en ökad användning av medling. De allmänna intressen jag undersöker är 

de som framgår av ovan nämnda förarbeten: att öka effektiviteten i domstolarna 

samt att förbättra tillgången till rättvisa. Jag ska även avslutningsvis föra en 

diskussion om de praktiska problem som kan vara förknippade med obligatorisk 

medling. För att uppfylla syftet kommer jag att använda mig av studier om 

obligatorisk medling från Kalifornien och Ontario, Kanada samt 

medlingsstatistik från Italien. Jag tar även upp statistik om det svenska 

domstolssystemets effektivitet. Med uppsatsen ämnar jag besvara följande 

frågeställningar: 

• Är obligatorisk medling innan tillgång till domstol förenligt med artikel 6 

EKMR? 

• Kan obligatorisk medling förväntas uppfylla de allmänna intressen som 

den är tänkt att tillgodose? 

• Finns det andra åtgärder som skulle kunna öka användandet av medling? 

• Vilka praktiska problem måste hanteras för att obligatorisk medling ska 

kunna bli verklighet? 

 

1.3 Avgränsning 

Som nämndes inledningsvis kommer jag att inom ramen för denna uppsats 

behandla ADR i form av medling. Vidare kommer jag att fokusera på privat 

medling utanför domstol; uppsatsens frågeställning behandlar därför inte sådan 

särskild medling som kan beslutas av domstolen enligt RB 42:17. MedL är inte 

tillämplig på medling eller förlikningsverksamhet som sker inom ramen för ett 
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mål eller ärende hos domstol, se MedL 1 § 2 st. Särskild medling kommer endast 

att nämnas kort för att bidra till en övergripande bild av medlingsinstitutet som 

det ser ut idag. Min frågeställning behandlar möjligheterna att införa medling 

som en nödvändig förutsättning för att en part ska få väcka talan i domstol. Då 

särskild medling förutsätter att talan har väckts faller det utanför uppsatsens 

intresseområde. Jag kommer vidare att avgränsa frågeställningen till dispositiva 

tvister eftersom parterna då har full rätt att förlikas, och följaktligen är det på det 

området som medlingen kan leda till flest förlikningar.  

 

1.4 Metod och material 

För att utreda uppsatsens frågeställningar behöver jag använda mig av två 

tolkningsmetoder. Omfattningen av rätten till access to court enligt EMKR 

artikel 6.1 behöver behandlas för att svara på om obligatorisk medling, eller 

andra typer av inskränkningar i access to court, är förenligt med konventionen. 

Den rättsdogmatiska metoden är lämplig för att besvara den frågeställningen. När 

det gäller EKMR är praxis en särskilt viktig rättskälla men jag kommer även att 

använda mig av doktrin.  

Uppsatsens större frågeställning handlar om huruvida en ökad användning av 

medling, genom att införa obligatorium eller andra lagstiftningsåtgärder, skulle 

uppfylla de målsättningar som en sådan reglering är tänkt att uppfylla. De 

målsättningar jag utgår från är de som framgår av de förarbeten som lett fram till 

nuvarande lagstiftning: att medling ska effektivisera domstolsväsendet samt 

förbättra tillgången till rättvisa. Denna frågeställning går inte att besvara med den 

rättsdogmatiska metoden; det finns ingen rättsregel som anger att effektiviteten i 

domstolarna ska öka och att tillgången till rättvisa ska förbättras till följd av att 

rättsfaktumet medling föreligger. Frågeställningen är snarare inriktad på vad det 

får för faktiska effekter på rättsprocessen att tvistande parter använder sig av 

medling. Här blir den rättssociologiska metoden viktig.13 

                                            
13 Se mer om rättssociologi i Hydén (red. Korling &Zamboni), Juridisk metodlära, kapitel 8. 
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Den rättssociologiska metoden är inriktad på måluppfyllelse, och beslut 

fattas genom att förutsäga konsekvenserna av beslutet. Argumentationen enligt 

den rättssociologiska metoden ska såldes vara nyttoorienterad och försöka 

förutsäga de verkningar som en föreslagen reglering kan förväntas få. Sådan 

argumentation kräver kunskap om hur verkligheten är beskaffad och utgår från 

ett intresse kring vad rätten får för effekter på verkligheten. Annorlunda uttryckt 

handlar det om att bedöma sannolikheten för olika konsekvenser av en viss 

reglering och välja det alternativ som medför störst nytta givet de mål som ska 

uppfyllas. 

Mot bakgrund av det ovan sagda kommer jag att behöva redogöra för 

empiriska fakta för att underbygga min argumentation.  Här avses statistik från 

domstolar om kostnader och omloppstider för tvistemål samt empiriska studier 

om hur obligatorisk medling och andra alternativa tvistlösningsformer påverkar 

domstolsprocessen. Då det inte finns särskilt mycket sådan empirisk forskning 

från Sverige kommer jag att i stor utsträckning behöva använda mig av forskning 

från andra länder. Jag har valt att inte utföra en egen empirisk undersökning av 

den anledningen att jag bedömde utsikterna som små att få tillräckliga resultat på 

kort tid. En egen enkät skulle på kort tid inte ge tillräckligt många svar för att 

vara statistiskt intressant.14 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer i kapitel två att inledas med en redogörelse för de 

grundläggande principerna och syftena bakom medlingsinstitutet. I denna del 

redogör jag för utvalda och relevanta delar av konfliktteori, dels för att förstå hur 

människor agerar i konfliktsituationer men också för att skapa ett sammanhang 

för att förstå medlingens roll i konflikter. Avsnitt 2.2 kan upplevas lite väl 

abstrakt, men är intressant för den som vill få en uppfattning om konfliktteori 

som ämne och grunderna för medlingen som konfliktlösningsmetod. Därefter 

kommer kapitlet att i avsnitt 2.3 innehålla en jämförelse mellan domstols- och 

                                            
14 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s. 55 ff. 
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medlingsförfarande i tvistemål för att på ett tydligt sätt peka på likheter och 

skillnader som finns mellan de två alternativen. Denna del är mer konkret och har 

en tydligare koppling till uppsatsens frågeställningar. I avsnitt 2.4 diskuterar jag 

frågan om när medling kan vara en olämplig tvistlösningsmetod och jag avslutar 

kapitlet i avsnitt 2.5 med att diskutera medlingens för- och nackdelar i allmänhet.  

Kapitel tre kommer jag inleda med att redogöra för den medlingslagstiftning 

vi har i Sverige idag, samt principerna som ligger till grund för den. Därefter ska 

jag gå igenom den statistik som finns tillgänglig om tvistemål i Sverige. I avsnitt 

3.4 redogör jag för ”Rebooting-studien” om medlingsdirektivets implementering 

runtom i Europa och vilka effekter det har medfört. I avsnitt 3.5 behandlar jag 

medling i Italien, eftersom man där har infört obligatorisk medling samt för 

officiell statistik. I avsnitt 3.6 redogör jag för två studier om obligatorisk ADR, 

från Kalifornien respektive Ontario i Kanada, och vilka fynd som gjordes där. 

Kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer om fynden. 

Kapitel fyra kommer jag att ägna åt förhållandet mellan obligatorisk medling 

och artikel 6 EKMR, d.v.s. uppsatsens rättsliga frågeställning. Det inleder jag 

med en allmän genomgång av omfattningen av rätten till domstol samt de 

principer som styr tillämpningen. Sedan går jag igenom de krav som obligatorisk 

medling måste uppfylla enligt artikel 6 EKMR om rätten till access to court. Kort 

sagt krävs det att obligatorisk medling måste eftersträva ett legitimt allmänt 

intresse och att den obligatoriska medlingen inte inskränker rätten till domstol 

mer än nödvändigt för att uppnå målet. Jag kommer dessutom att diskutera hur 

andra lagstiftningsåtgärder för att främja medling, t.ex. incitament och 

sanktioner, kan användas för att påverka den obligatoriska medlingens 

förenlighet med artikel 6 EKMR.  

Jag avslutar uppsatsen i kapitel fem med en friare diskussion för att 

sammanfatta och besvara uppsatsens frågeställningar och huvudpoänger. Jag vill 

även lämna läsaren med en förståelse för de praktiska problem som behöver lösas 

för att obligatorisk medling ska kunna fungera i praktiken och göra medling till 

ett vanligare inslag i den svenska tvistemålsprocessen.  
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2 Medling som tvistlösningsmetod 

2.1 Inledning 

Detta kapitel är grundläggande för mitt valda ämne. För att ge en förståelse för 

hur medling spelar in i tvisteprocessen vill jag inleda min uppsats med att säga 

något om de tankar och principer som medlingen bygger på. Domstols- och 

medlingsförfaranden har olika sätt att förhålla sig till konflikter och den 

tvistlösning som står till buds i medlingen är ganska väsensskild från den som 

domstolen erbjuder. Huruvida det är en för- eller nackdel beror på konflikten.  

För att förstå grunderna i medlingens förtjänster och nackdelar behövs till att 

börja med en förståelse för konflikten, hur den uppkommer och vad den består 

av. Det är också viktigt att få en bild av hur människor typiskt sett reagerar när de 

ställs inför en konflikt; det kan ge insikter om varför medling används i så få fall 

idag. Den viktigaste delen av kapitlet kommer att beröra skillnaderna mellan 

domstolsprocess och medling avseende hur konflikter hanteras i de båda 

förfarandena. Därefter kommer jag att redogöra för vissa fall där medling kan 

vara olämpligt och avsluta med en mer allmän diskussion om medlingens för- 

och nackdelar.  

Jag har full förståelse för den läsare som tycker att konfliktteori är ett 

abstrakt och svårhanterligt ämne. Jag är också medveten om att uppsatsen 

innehåller mycket information att hålla i huvudet. Kapitlet kan därför läsas direkt 

från avsnitt 2.3 så att den viktigaste informationen följer med till fortsättningen 

av uppsatsen. Avsnitt 2.2 finns för den som vill ha den rättsvetenskapliga 

grunden om konflikter. 

 

2.2 Konfliktteori och medling 

2.2.1 Vad är konflikt? 

Termen ”konflikt” kan nog för somliga ha en negativ klang. Konflikter är inte 

sällan förknippade med obehagliga situationer, och taget till sin extrem kan 

konflikter leda till ofattbart mänskligt lidande. Trots det vill jag påstå att 
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konflikter, när de hanteras på rätt sätt, kan vara positiva och konstruktiva. Genom 

att människor utmanar varandra kan en konstruktiv konflikt främja debatten och 

föra utvecklingen framåt, oavsett om det gäller sociala, intellektuella, 

affärsmässiga eller andra sammanhang.15  

 

”Konflikt” har definierats på många sätt i litteraturen.16 Den definition som blivit 

vanligast presenteras av Pruitt och Hee Kim: 17 

 

”a percieved divergence of interest, a belief that the parties’ current aspirations 

are incompatible”. 

 

En konflikt är alltså enligt denna definition när två parter upplever att deras 

intressen står i motsättning till varandra. Definitionen täcker allt från mindre gräl 

i vardagen till större väpnade konflikter. En svårighet med den är dock att 

konflikten kan vara dold; det går inte med säkerhet att bestämma när en konflikt 

har uppkommit. Lindell föreslår därför att definitionen bör kompletteras med att 

den upplevda intressemotsättningen ska leda till skador eller olägenheter.18 

Lindell menar vidare att ”skada” eller ”olägenhet” är objektiva kriterier där den 

subjektiva upplevelsen inte är styrande. Dessutom får det enligt Lindells 

definition inte vara fråga om mindre skador eller olägenheter. 19  För att 

definitionen ska vara uppfylld krävs alltså en objektiv skada eller olägenhet vars 

betydelse inte är obetydlig eller liten. För att ta ett exempel: ett bråk i en 

parrelation om att ena parten alltid glömmer att fälla ner toalettsitsen uppfyller 

sannolikt inte denna konfliktdefinitions kriterier på objektiv skada eller 

olägenhet. Bråket kan vara ett symptom på en större konflikt, och det är i så fall 

den konflikten som bör bli föremål för behandling.   

 

                                            
15 Pruitt, Hee Kim, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, s. 9 f. 
16 Se Lindell, Alternativ rättsskipning, s. 17 ff. 
17 Pruitt, Hee Kim, a.a. s. 7 f. 
18 Lindell, a.a. s. 17. 
19 Lindell, a.a. s. 18 f. 
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2.2.2 Vad är en tvist? 

Konfliktbegreppet som jag kort redogjort för ovan är fantastiskt vitt och 

inbegriper alla tänkbara former av konflikter. Tvistbegreppet är betydligt 

smalare, och kan sägas vara en speciell typ av konflikt. Tvister handlar framför 

allt om sakfrågor och är därför särskilt vanliga i rättsliga sammanhang. Tvisten 

är, på grund av dess fokus på sakfrågor, en konflikt som kan formuleras tydligt.20 

Tvisten blir en rättstvist om den placeras i ett rättsligt ramverk med 

förfaranderegler och domstolar som motiverar ett avgörande. Med att konflikten 

kan formuleras tydligt menas vidare att de inblandade parterna är tydligt 

definierade samt att saken det tvistas om går att mäta, för att domstolens 

avgörande ska kunna verkställas.21  

För att illustrera detta använder Vindeløv ett exempel med en 

lägenhetsinnehavare som spelar hög musik och stör sin granne. Det är tydligt att 

det finns förutsättningar för en konflikt mellan grannarna då deras intressen står i 

motsättning till varandra och inte kan uppfyllas samtidigt. Det lär också innebära 

en inte obetydlig olägenhet att i hemmet regelbundet bli störd av att det spelas 

hög musik i en grannlägenhet. Konflikten blir en tvist om grannarna i sin 

förhandling om lösningen börjar diskutera i termer kring rätt att spela musik i 

hemmet jämfört med rätt att inte bli störd av sina grannar. Rätt åsyftar i det här 

fallet hur lägenhetsinnehavaren får använda sin lägenhet enligt lag jämfört med 

vad en lägenhetsinnehavare enligt lag måste tåla. Om parterna har olika 

uppfattning i den rättsliga frågan kan det krävas att en tredje part avgör den. 

Konflikten koncentreras då till att omfatta omständigheter som är relevanta för 

att bedöma omfattningen av de lagstadgade rättigheterna och blir en tvist.22 När 

den tredje parten avgör tvisten på grundval av de rättsligt relevanta 

omständigheterna, finns det en risk för att andra aspekter av konflikten förblir 

obehandlade (jämför avsnitt 2.3 nedan).           

 

                                            
20 Lindell, Alternativ rättsskipning, s. 24. 
21 Lindell, a.a. s. 26. 
22 Vindeløv, Konflikt, tvist og mægling, s. 225. 
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2.2.3 Konflikten eskalerar 

Att det är fråga om en intressemotsättning kan ge intrycket av att konflikter ofta 

är rena sammandrabbningar om sakfrågor. I de flesta konflikter, särskilt i mer 

långvariga relationer, är det nog snarare så att den känslomässiga biten av 

konflikten dominerar.23 Det behöver här inte vara fråga om en parrelation, utan 

mänskliga relationer av alla slag kan ge upphov till konflikter.24 Sakfrågan om 

toalettsitsen är i mitt första exempel av underordnad betydelse jämfört med 

känslorna som är inbakade i konflikten. I relationen byggs det upp känslomässiga 

motsättningar över tid, vilka kan få utlopp i samband med oenighet i en viss 

sakfråga. Detta kan beskrivas som att konflikten rör sig nedåt i en destruktiv 

spiral, där negativa handlingar besvaras med negativa handlingar vilket leder till 

att parterna i relationen går från att ha produktiva interaktioner till att bli illvilliga 

motståndare.25 När relationen börjar röra sig nedåt i en destruktiv spiral blir 

parterna mer självcentrerade, misstänksamma och oförmögna att se saken ur 

motpartens perspektiv. Oavsett hur stark eller omtänksam en individ är, kan en 

tillräckligt stark konflikt frammana förändringar i hur den individen ser på sig 

själv och andra.26 

När en relation börjar röra sig i den här riktningen kan det snabbt förvärras. 

Parterna reagerar värre och värre på den andres handlande vilket riskerar att 

cementera konflikten allt mer. En viktig del i eskaleringen handlar om att ingen 

av parterna vill visa sig svag för angrepp och intar därför en hård 

försvarsställning mot den andre. Man vill heller inte belöna motpartens beteende 

genom att ge efter. 27 Rätt hanterat kan spiralen i detta skede vändas så att 

parterna kan börja interagera på ett mer konstruktivt sätt. Domstolsprocessen kan 

hjälpa parter att hantera sin konflikt och underlätta för framtida relationer 

parterna emellan, men resultatet kan också bli det rakt motsatta.28 Med tanke på 

hur domstolsprocessen är uppbyggd går det att se riskerna för att parternas 
                                            
23 Norman, Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 29 f. 
24 Pruitt, Hee Kim, a.a. s. 9. 
25 Baruch Bush, Pope, Changing the Quality of Conflict Interaction: The Principles and Practice of 
Transformative Mediation, s. 74 ff. Se även Pruitt, Hee Kim, s. 96 f. 
26 Baruch Bush, Pope, a.a. s. 73 f. 
27 Pruitt, Hee Kim, a.a. s. 97. 
28 Lindblom, ADR – opium för rättsväsendet? SvJT 2006 s. 110. 
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konflikt blir djupare, när de inför domstolen ska inta positioner som rena 

motparter. Domstolsprocessen är essentiell för att enskilda ska kunna bevaka sina 

rättigheter. Dess kontradiktoriska art, där parterna försvarar varsin position i 

frågan, riskerar dock att lämna viktiga aspekter av konflikten obehandlade och 

till och med spä på konflikten till det värre.29 Det har också framförts som ett 

hinder för konfliktlösning i domstol att parterna förlitar sig på advokater, vilket 

gör processen än mer opersonlig.30 

 

2.2.4 Vad är medling? 

Grundtanken som medlingsinstitutet bygger på är att en opartisk tredje part kan 

ge parterna i en konflikt bättre förutsättningar att lösa konflikten än vad de kan 

åstadkomma på egen hand. Utgångspunkten är att parterna i medlingen har full 

autonomi att förfoga över lösningen, eller att inte komma överens alls om de så 

vill. Frivillighet är därför ett ledord för medling.31 Genom att det är frivilligt för 

parterna att komma överens och vad de kommer överens om, främjas parternas 

känsla av självbestämmande och kontroll över situationen.32  

 

Medlingslagen definierar medling i 3 § enligt följande: 

 

”ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av en 

tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen tvist,” 

 

I medling enligt medlingslagen får parterna hjälp att förhandla fram en 

lösning på en tvist. Det underlättar för parterna att göra 

medlingsöverenskommelsen verkställbar enligt 7 § medlingslagen. För att 

domstolen ska kunna meddela en verkställbarhetsförklaring, krävs att saken det 

tvistas om kan kvantifieras. Dessutom framgår av definitionen att medlingen ska 

vara frivillig. Det är härvid inte helt klart huruvida det avser frivillighet att inleda 
                                            
29 Baruch Bush, Pope, a.a. s. 76, särskilt not 15. 
30 Resnik, For Owen M Fiss: Some Reflections on the Triumph and the Death of Adjudication, s. 184. 
31 Norman, Öhman, a.a. s. 77. 
32 Nolan-Haley, Informed Consent in Mediation: A Guiding Principle for Truly Educated 
Decisionmaking, s. 777. 
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förfarandet eller frivillighet att nå en medlingsöverenskommelse. Mot bakgrund 

av syftet med denna uppsats måste medlingsdefinitionen kunna avse medling 

som både initieras frivilligt och på obligatorisk väg. Det går däremot inte att 

avvika från kravet på att medlingsöverenskommelsen ska vara frivillig. Det är 

ändamålsenligt att definitionen avser tvister eftersom medlingen i dessa fall är ett 

förstadium till process i domstol. Rent allmänt kan medling dock även användas 

utan att det måste föreligga en tvist i den bemärkelse som har diskuterats ovan i 

avsnitt 2.2.2. 

Ett viktigt syfte med medling är att återställa förtroendet mellan parter som 

befinner sig i konflikt. Medlaren kan hjälpa parterna att återupprätta en 

konstruktiv kommunikation för att främja en gemensam problemlösning med 

utgångspunkt i parternas intressen.33 Medlaren bör vara vaksam och motverka att 

parterna gräver ner sig i positioner som de inte gör eftergifter från. Parterna bör 

göras medvetna om att förhandlingen inte behöver vara ett nollsummespel och att 

den bäst hållbara lösningen gör att de hittar ett sätt att få intressena som upplevs 

kollidera att istället samverka till båda parters fördel.34 Medlaren har samtidigt en 

ganska stor portion makt att frammana en förlikning. En viktig förutsättning för 

att medlingsöverenskommelsen ska bli bra och hållbar är därför att parterna kan 

ge sitt informerade samtycke till medlingsöverenskommelsen. På så vis kan 

parterna undvika att förlikningen blir oskälig.35 

Själva medlingsförfarandet som sådant är inte bundet av regler och principer 

på det sätt som domstolsprocessen är.36 Medlaren är således fri att utforma 

förfarandet på det sätt som ger parterna bäst förutsättningar att lösa den aktuella 

konflikten. Med det sagt har medlaren några grundläggande uppgifter under 

förfarandet: hjälpa parterna att identifiera underliggande intressen, upprätta 

förslag till lösningar, hjälpa parterna upprätta ett avtal och se till att det finns 

mekanismer för att tillse efterlevnaden av avtalet.37 Medlaren kan ta olika roller 

beroende på hur den aktuella medlingssituationen ser ut. Medlarens roll kan 

                                            
33 Norman, Öhman, a.a. s. 79. 
34 Fisher, Ury, Getting to Yes, s. 4 ff. 
35 Nolan-Haley, a.a. s. 778. 
36 Lindell, Alternativ tvistlösning, s. 72. 
37 Lindell, a.a. s. 73. 
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variera mellan att vara faciliterande, alltså att underlätta parternas 

kommunikation, eller evaluerande och närma sig problemet likt en privat 

domare.38 Det är mycket viktigt att medlaren har förmågan att ingjuta förtroende 

hos parterna, både för sig själv och för processen. På så vis kan parterna bli mer 

hängivna åt att förlikas, vilket i sin tur underlättar kommunikationen och 

samarbetsviljan som krävs för att uppfinna lösningar som gynnar båda parter.39 

Sammanfattningsvis kan sägas att medlarens huvudsakliga uppgift är att hjälpa 

parterna i konflikten att utgå från sina intressen i diskussionen och att få dem att 

se sin konflikt ur nya perspektiv.40  

  

2.3 Konflikthantering och konfliktlösning 

I detta avsnitt vill jag komma in närmare på hur konflikter kan hanteras i 

domstols- respektive medlingsförfaranden. Det kommer att framgå att 

medlingsförfaranden har bättre förutsättningar att på ett bredare plan hantera en 

konflikt jämfört med domstolsförfaranden, något som även skarpa ADR-kritiker 

verkar hålla med om.41 Skillnaderna mellan konflikthantering i medling och 

domstol kan illustreras med hjälp av Johan Galtungs konflikttriangel.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 Norman, Öhman, a.a. s. 84 ff. 
39 Moore, The Mediation Process, s. 67 ff. 
40 SOU 2007:26 s. 66. Medlingen kan bl.a. underlätta för parter att föra en intressebaserad förhandling. Se 
Fisher & Ury, Getting to Yes för läsning om intressebaserad förhandling. 
41 Lindblom, a.a. s. 110 f. 
42 Norman, Öhman, a.a. s. 31. 

B - beteende  

C - sakfrågor attityd - A 
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Tanken med triangeln är att alla konflikter innehåller dessa tre element i 

olika stor utsträckning. A-hörnet består av tankar, känslor och vilja. B-hörnet 

handlar om kommunikation och handlingar mellan parterna och C-hörnet om 

sakfrågor, t.ex. hur resurser ska fördelas.43 En konflikt kan hanteras genom att 

det skadliga beteendet bryts och att sakfrågan därefter löses, men om de 

underliggande känslorna i A-hörnet inte behandlas finns det en risk för att 

konflikten blossar upp i ett annat sammanhang. Därför finns det anledning att 

göra skillnad mellan att hantera en konflikt och att lösa den. För att lösa 

konflikten bör alla triangelns hörn behandlas.44 Boulle framhåller att det är oklart 

i vad mån konflikter går att lösa i sådan utsträckning att det hos parterna uppstår 

en djupare känslomässig acceptans för att saken har fått sin slutgiltiga 

behandling.45 Medling har dock den fördelen att parterna får möjlighet att sätta 

upp relevanta normer för hur de ska bete sig i relationen med varandra, och 

därmed kan eskaleringen bromsas.46   

Om en konflikt förs till domstol för att behandlas blir den till en rättstvist (se 

avsnitt 2.2.2 ovan). Domstolen kommer då att fokusera på de element i tvisten 

som är rättsligt relevanta, vilket regelmässigt leder till att den del av konflikten 

som behandlas är koncentrerad till triangelns C-hörn. I ett medlingsförfarande 

kan parterna mycket enklare ta hänsyn till samtliga hörn i triangeln när de 

utformar lösningen. Det beror på att medlingens avsaknad av formella 

förfaranderegler ger parterna möjlighet att ta hänsyn till samtliga relevanta 

omständigheter, inte enbart det som är rättsligt relevant. Utomrättsliga faktorer 

såsom kommersiella och personliga intressen, t.ex. att upprätthålla relationen, 

kan få mycket större genomslag i medling jämfört med i domstol.47 Eftersom 

medling är en typ av assisterad förhandling har parterna även möjlighet att ge 

upp lagstadgade rättigheter till förmån för en överenskommelse. Medlingen är i 

den meningen framtidsorienterad medan domstolsförfarandet fokuserar på vad 

som har hänt.  

                                            
43 Lindell, Alternativ rättsskipning, s. 29 f. 
44 Norman, Öhman, a.a. s. 31. 
45 Boulle, Mediation: Principles, Process, Practice, s. 11. 
46 Fuller, Mediation – Its Form and Functions, s. 308. 
47 Boserup, Humle, Mediationsprocessen, s. 263. 
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De principiella skillnaderna mellan domstols- och medlingsförfarandet kan 

vidare beskrivas med följande tabell av Boulle,48  

 

Rättegång    Medling 

Genomdriva rättigheter  Anpassa intressen 

Bestämt yrkande   Skapa lösningsmöjligheter 

Tvingande och bindande  Frivilligt och i samförstånd 

Enligt processuella regler  Processuell flexibilitet 

Lagreglerade intressenter  Ej lagreglerat deltagande 

Formellt    Informellt 

Genomdriva normer   Skapa normer 

Koherent och prejudicerande Situationsbunden och individuell 

Händelsecentrerad   Personcentrerad 

Faktaorienterad   Relationsorienterad 

Tillbakablickande   Prospektiv 

Professionaliserad   Ej professionaliserad 

Offentlig    Privat och konfidentiell 

Konkurrensinriktad   Samarbetsinriktad 

 

Tabellen är avsiktligt polariserad för att på ett tydligt sätt ställa de 

grundläggande principerna i kontrast till varandra.49 I en medlingssituation har 

parterna alltid alternativet att avbryta förfarandet för att istället ta tvisten till 

domstol. Den förhandling som äger rum i medlingen kommer därför ofta att ske 

mot bakgrund av parternas lagstadgade rättigheter och hur en domstol kan 

förväntas döma i saken. 

Domstolsprocessen har inte enbart som funktion att stilla tvisten mellan 

parterna i det enskilda fallet. När värderingarna i den materiella rätten bevakas i 

domstolarna kan de få ett bredare genomslag i samhället genom att domstolens 

avgörande verkar handlingsdirigerande. Då medlingsförfaranden regelmässigt är 

                                            
48 Boulle a.a. s. 34. Översatt av Lindell, Alternativ tvistlösning s. 70. 
49 Lindell, Alternativ tvistlösning, s. 70. 
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konfidentiella kan de inte sägas ha denna samhällsfunktion annat än i 

undantagsfall.50 

 

2.4 När är medlingen olämplig? 

Trots medlingens många förtjänster vad gäller konflikthantering, kommer det 

alltid att finnas situationer där medling är ett olämpligt sätt för parterna att 

hantera sin konflikt. Frågan om vilka tvister som är lämpliga för medling har 

behandlats i förarbeten i samband med frågan om hur särskild medling ska 

användas i domstolarna. I förarbetena behandlas frågan i det avseendet om 

medling eller domstolsförfarandet är mest lämpligt för att lösa en viss tvist. Jag 

vill förtydliga att det är skillnad mellan att bedöma medlingens lämplighet i 

förhållande till rättegång och att bedöma huruvida medling är lämpligt i största 

allmänhet. Utgångspunkten är att förlikning är möjlig i alla dispositiva tvistemål, 

men i vissa fall kan det finnas omständigheter som talar för att medling kan vara 

ett olämpligt sätt att hantera en tvist på.51 

I propositionen om ett reformerat tingsrättsförfarande framhålls att särskild 

medling bör reserveras för mål som kan antas komma att kräva stora resurser i 

domstolsförfarandet. Det sägs att medling är olämpligt i fall som rör rena 

rättsfrågor. Medlingsförfarandet bör komma i fråga endast för de tvister där det 

kan bli mycket tidsödande att utreda parternas ståndpunkter och där bevisningen 

kan bli omfattande.52 Rättsläget i detta avseende har idag luckrats upp så att det 

inte finns några sådana begränsningar vad gäller domstolens möjligheter att 

besluta om särskild medling.53 

Det är mycket svårt att ge en uttömmande beskrivning av vilka 

omständigheter som gör att medling i en viss konflikt är olämpligt. I litteraturen 

går det dock att urskönja några typsituationer.54 Om tvisten rör rena rättsfrågor, 

eller om parterna av andra anledningar vill ha ett prejudikat, är domstol det bästa 

                                            
50 Lindblom, a.a. s. 111. 
51 Lindell, Alternativ rättsskipning, s. 166 f. 
52 Prop. 1986/87:89 s. 207 f. 
53 Prop. 2010/11:128 s. 28. 
54 Se t.ex. Lindell, Alternativ rättsskipning, s. 167. 
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forumet för tvisten. Detsamma kan gälla om endera parten saknar ombud eller 

om det finns andra stora maktobalanser mellan parterna. I sådana fall kan den 

större parten tvinga in den andre i en ogynnsam förlikning genom hot om en lång 

och dyr process. Medlaren har då en tunn lina att balansera på när det gäller att 

motverka sådant beteende eftersom denne riskerar att vara eller uppfattas som 

partisk.55  

Medling kan också vara olämpligt i relationer där våld eller hot om våld 

förekommer, vilket är en situation som också kan innebära en maktobalans i 

relationen om än inte av ekonomisk art.56 Om parterna är ointresserade av att 

värna relationen och endast är ute efter att hävda sina lagenliga rättigheter kan 

domstol vara det mer lämpliga alternativet.57 Det går att tänka sig fler situationer 

där medling inte bör användas, och det lär sannolikt kräva en stor portion 

erfarenhet hos den aktuelle medlaren för att identifiera att en sådan situation 

föreligger i ett visst fall.58 Jag vill dock avslutningsvis framhålla att det lär vara 

få fall i det stora sammanhanget där det är helt olämpligt att medla,59 och även 

om medling skulle vara en olämplig tvistlösningsmetod i ett visst fall kan det 

finnas andra former av ADR som passar för att hantera den aktuella konflikten.60  

 

2.5 För- och nackdelar med medling 

Jag vill avsluta detta kapitel med att ge en kort sammanfattning av de i uppsatsen 

viktigaste för- och nackdelarna med att använda medling som tvistlösningsmetod 

jämfört med domstol. Det framgår redan av uppsatsens inledning i avsnitt 1.1 att 

ett av de vanligaste och mest bestående argumenten för en ökad användning av 

alternativa tvistlösningsmetoder är att det minskar kostnaderna i tid och pengar 

för parterna att driva tvisten. I kapitel 3 nedan vederläggs att det finns 
                                            
55 Jfr Lindell, Alternativ tvistlösning, s. 116 f. 
56 Medling behöver inte vara kategoriskt uteslutet i dessa fall, men jag ser risker för att överhängande hot 
om våld hindrar en öppen kommunikation i medlingsförfarandet. Jfr konflikttrappan i Norman, Öhman s. 
32 f. 
57 Sander, Goldberg, Fitting the Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide to Selecting an ADR 
Procedure, s. 54. 
58 Se vidare i Norman, Öhman, a.a. s. 84. 
59 Se De Palo, D’Urso, Achieving a Balanced Relationship Between Mediation and Judicial Proceedings, 
The Implementation of the Mediation Directive, s. 15. 
60 Sander, Goldberg, a.a. 
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överväldigande empiriska bevis för påståendet att medling generellt medför 

betydligt mindre processkostnaderna för parter i en tvist. När tvister får en 

snabbare lösning leder det till färre tvistemål i domstolarna och betydande 

processekonomiska vinster för samhället. Därutöver har medlingen fördelar i 

form av ökade förutsättningar till konfliktlösning, och i medling har parterna 

möjlighet att beakta utomrättsliga faktorer samt att ha en framtidsinriktad lösning 

för att bevara relationen. Andra fördelar som brukar nämnas i litteraturen är att 

medlingen ger parterna en starkare känsla av självbestämmande, vilket gör dem 

mer benägna att följa medlingsöverenskommelsen.61 

Nackdelarna med medling består främst i avsaknaden av förfaranderegler 

och -garantier. Flexibiliteten i förfarandet är en stor fördel men kan också 

innebära en allvarlig nackdel om förfarandet utnyttjas av en starkare part till 

förfång för en svagare. Hur det individuella medlingsförfarandet genomförs beror 

därför till stor del på den enskilde medlaren och dennes yrkesskicklighet. 

Medling kan inte tillgodose de funktioner som domstolarna är tänkta att ha i 

civilprocessen, och det vore därför skadligt för rättssäkerheten om medling i 

praktiken kom att ersätta domstolsprövningen. 62  Förfarandet garanterar inte 

samma skydd som domstolsprocessen för en svagare part, vilket återigen ställer 

krav på den aktuelle medlaren. Denne har en svår uppgift när det gäller att 

framstå som opartisk och behålla parternas förtroende. Avslutningsvis kan det 

upplevas som en nackdel med medling att det är ett förfarande påtagligt likt en 

förhandling där parterna måste bekosta en tredje parts deltagande, utan att det 

garanteras att tvisten får en lösning.        

                                            
61 Se t.ex. Norman, Öhman, a.a. s. 81 f. 
62 Lindblom, a.a. s. 109 ff. 
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3 Tvistlösning i lagstiftning och praktik 

3.1 Inledning 

Jag vill börja detta kapitel med att ge läsaren en övergripande bild av den 

svenska regleringen kring medling idag och hur den har tillkommit. För att 

läsaren ska kunna värdera och ta ställning till förslag om processrättsliga 

förändringar krävs en förståelse för vilka överväganden som ligger till grund för 

den lagstiftning som vi har på området idag.  

      Jag nämnde inledningsvis i avsnitt 1.1 att ett av de främsta argumenten för att 

främja ADR är den bristande effektiviteten i domstolsförfaranden, där processen 

tar lång tid och mycket pengar i anspråk. I detta avsnitt vill jag därför redogöra 

för statistik som finns tillgänglig via Domstolsverket om omloppstider för 

tvistemål i domstol samt annan relevant statistik. På så sätt vill jag ge en så 

konkret bild som möjligt av de resurser det tar i anspråk att driva ett tvistemål 

genom domstolsinstanserna. Min tanke med att visa upp statistiken är att det kan 

stärka grunden för slutsatser kring behovet av att förändra sättet som tvister får 

sin lösning på, både vad avser rättsliga och övriga aspekter på tvisten.  

Jag ska även ta upp den studie som genomförts om implementeringen av 

medlingsdirektivet. I den görs analyser kring medlingslagstiftningen i EU:s 

medlemsstater, men också kring data grundade på enkätfrågor ställda till 816 

medlingsexperter runt om i Europa om hur medling fungerar i deras länder samt 

hur den kan utvecklas. Studien är därför mycket intressant för denna uppsats. 

Italien är ett av få europeiska länder som har infört obligatorisk medling i vissa 

typer av tvistemål, så en del av kapitlet kommer särskilt att beröra medling i 

Italien. Mot slutet av kapitlet kommer jag att göra kortare redogörelser för andra 

empiriska studier som gjorts på ADR-området, vilket jag hoppas kan ge en 

bredare bild av effekterna som ADR och medling kan ha. 

Jag avslutar kapitlet med sammanfattande kommentarer om bilden som 

framgår av studierna. För den läsare som vill ha russinen kan jag rekommendera 

att gå direkt till avsnitt 3.7, och sedan göra nedslag i övriga avsnitt om det 

uppstår behov av att fördjupa sig i statistiken. 
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3.2 Gällande rätt om medling 

Den i Sverige gällande lagstiftningen kring medling präglas starkt av frivillighet. 

När det gäller särskild medling kan rätten enligt RB 42:17 st. 2, inom ramen för 

sin förlikningsverksamhet, besluta om särskild medling i målet om parterna 

samtycker till det. Den särskilda medlingen bekostas i regel av parterna själva. 

Som framgår av avsnitt 2.4 har tillämpningsområdet för särskild medling 

utvidgats på senare tid, men då det fortfarande kräver parternas samtycke har det 

kommit att användas i försvinnande liten utsträckning. 

När det gäller privat medling utanför domstolen är MedL tillämplig, vilket är 

Sveriges implementering av EU:s medlingsdirektiv.63 I propositionen gjorde 

regeringen bedömningen att det var angeläget att vidta åtgärder för att stärka 

medlingens attraktionskraft och att öka användningen av medling och 

förlikning.64 I såväl propositionen och utredningen som föregick den var man 

rörande överens om att det saknades anledning att göra medling obligatoriskt.65 

De främsta skälen för detta var att medlingsförfarandet bygger på parternas 

genuina deltagande och förtroende vilket skulle kunna äventyras om medlingen 

görs obligatorisk, samt att frivillig medling inte riskerar att strida mot artikel 6 

EKMR.66 De åtgärder för att främja medling som gjordes genom MedL var att 

stärka konfidentialiteten i förfarandet, förlänga löpande preskriptionstider och 

talefrister under förfarandet samt att göra medlingsöverenskommelsen 

verkställbar.  

Det finns därutöver inga generella ekonomiska eller processuella incitament 

eller sanktioner för att parterna i en tvist ska välja medling. I vissa typer av mål 

är dock medling en del av förfarandet, t.ex. när det gäller lokalhyra (se JB 12 

kap. 58-58a §§) och arrende (se t.ex. JB 11 kap. 6-6a §§ om anläggningsarrende). 

Om det uppstår en tvist om villkoren i t.ex. hyresavtalet ska tvisten hänskjutas till 

hyresnämnden för medling, och om så inte sker förfaller hyresgästens rätt till 

indirekt besittningsskydd i form av avflyttningsersättning. På grund av att 

                                            
63 Direktiv 2008/52/EG Om vissa aspekter på medling på privaträttens område. 
64 Prop. 2010/11:128 s. 19. 
65 A. prop. s. 21. 
66 SOU 2007:26 s. 116 f. 
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hyresgästen riskerar att förlora sin rätt till ersättning brukar medlingen benämnas 

som obligatorisk. 67  Jag vill dock påpeka att medlingen inte är formellt 

obligatorisk; det som händer om hyresgästen inte hänskjuter tvisten för medling 

är att anspråket förfaller, vilket i och för sig medför att det inte finns något 

anspråk att tvista om i ett senare skede. Dessutom behöver medlingen inte 

komma till stånd, utan det räcker att tvisten hänskjuts till medling för att det 

indirekta besittningsskyddet ska kvarstå. Hyresgästen kan återkalla hänskjutandet 

utan att förlora rätten till ersättning.68 Bristen på medling utgör alltså inte ett 

processhinder i formell mening. Jag skulle för egen del vilja benämna 

medlingskravet i hyres- och arrendetvister som en blandning mellan ett 

incitament och ett obligatorium. I övrigt har hyresnämnden enligt JB 12 kap. 69 

§ till uppgift att bl. a. medla i hyresmål, vilket sker på frivillig basis utan särskild 

avgift utöver eventuella ombudskostnader.  

Medlingsdirektivet som MedL bygger på har som övergripande mål att 

förenkla och förbättra tillgången till rättslig prövning i privaträttsliga tvister.69 

Medlingen som föreskrivs i direktivet bör vara frivillig i den meningen att 

parterna själva ansvarar för förfarandet, så att de får organisera det hur de vill och 

avsluta det när som helst. 70  Direktivet lämnar dock i artikel 5.2 fritt för 

medlemsstaterna att föreskriva att medling kan inledas på obligatorisk väg eller 

att förena lagstiftningen med incitament eller sanktioner. 

Domstolsverket har på sin hemsida en förteckning över särskilda medlare, 

som de för på uppdrag av regeringen. Listan består av personer som förklarat sig 

villiga att medla i dispositiva tvistemål. Domstolsverket ställer inga 

kompetenskrav på personer som vill föras upp på listan. Förteckningen bygger på 

uppgifter från medlarna själva, vilka inte kontrolleras av Domstolsverket, och det 

sker heller ingen värdering av medlarnas kompetens.71  

 

                                            
67 SOU 2012:82 s. 158. 
68 Holmqvist, Thomsson, Kommentar till 12 kap. 58 § tredje stycket JB (Zeteo 2017-06-26). 
69 Se beaktandeskäl 5. 
70 Se beaktandeskäl 13. 
71 Domstolsverket, förteckning över särskilda medlare, http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-
medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/ (2018-01-24).  
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3.3 Tvistemål i Sverige 

3.3.1 Omloppstid i domstol 

Det finns via Domstolsverket tillgång till statistik om antal tvistemål i svenska 

domstolar samt omloppstiden för tvistemålen i domstol. Statistiken för 

omloppstider är begränsad till första instans, vilket innebär att det är svårt att få 

fram siffror som gäller generellt för tvistemål. Somliga tvister tar sig som bekant 

uppåt i instansordningen. Med den vetskapen i bakhuvudet är det ändå intressant 

att få en bild av hur trycket på det svenska domstolsväsendet ser ut. De uppgifter 

som saknas ger inte anledning att betvivla den eventuella påverkan som medling 

skulle ha, snarare tvärt om. Med tanke på de tvister som tar sig till hovrätt och 

Högsta domstolen är den genomsnittliga omloppstiden för tvistemål sannolikt 

längre än vad siffrorna ger sken av. 

År 2016 kom det in ca 41 000 dispositiva tvistemål till Sveriges tingsrätter.72 

Statistiken går tillbaka till år 2012, och intressant nog har antalet dispositiva mål 

i tingsrätterna sedan dess minskat successivt från en nivå på 47 800 mål. Fördelat 

på 48 tingsrätter inkom det alltså förra året 854 dispositiva tvistemål per år och 

tingsrätt. Den genomsnittliga omloppstiden för dispositiva tvistemål var år 2016 

6 månader, medan den för FT-mål var 2,9 månader. 75 % av målen tog 7,1 

respektive 3,8 månader att avgöra. Under perioden 2012-2016 har omloppstiden 

varierat något, men över tid har omloppstiden för tvistemålen minskat. 73  Det är 

mot bakgrund av dessa siffror oklart huruvida minskningen är en del av en 

nedåtgående trend eller om andra tillfälliga orsaker ligger bakom. Under alla 

omständigheter kan det fastställas att omloppstiden för tvistemål fortfarande är 

lång jämfört med ett medlingsförfarande, vilket redogörs för i avsnitt 3.3.3 

nedan. 

Världsbanken för också statistik om tid och kostnader för att driva tvistemål 

genom domstol i en mängd olika länder. Enligt Världsbankens siffror tar det i 

Sverige 365 dagar att driva en fiktiv tvist genom tingsrätt, från delgivning av 

stämningsansökan till att domen vinner laga kraft, där tvistens värde uppgår till 
                                            
72 Vera, rapportnummer 501 (Domstolsverket). 
73 Vera, rapportnummer 501. 
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200 % av genomsnittsinkomst per capita.74 Detta får sägas vara väsentligt längre 

tid jämfört med siffrorna från Domstolsverket. En viktig skillnad mellan dessa 

två rapporter är att Domstolsverket har mätt den faktiska omloppstiden för 

tvistemål, medan Världsbanken grundar sina siffror på uppskattningar från 

advokater och domare som fått göra en bedömning utifrån ett fiktivt scenario.75 

Vid en jämförelse av statistiken får Domstolsverkets siffror därför antas vara mer 

precisa.  

 

3.3.2 Statistik om medling i hyresmål 

Det finns viss statistik tillgänglig från hyres- och arrendenämnderna om antalet 

mål som de får in samt målens beskaffenhet. I övrigt saknas officiell statistik om 

medling i Sverige. Av siffrorna går det att få en bild av hur regleringen om 

medling i hyrestvister påverkar användandet av medling.76  

Antalet frivilliga medlingsförfaranden i hyresnämnderna var år 2012 748 

stycken. Sedan dess har antalet medlingar minskat, och år 2016 var medlingarna 

619 till antalet. I medlingar i tvister om lokalhyresgästens besittningsskydd, där 

medlingen alltså är mer eller mindre obligatorisk, var antalet medlingar år 2012 

3568 stycken. I motsats till de frivilliga medlingarna har antalet medlingar i 

tvister om besittningsskyddet stadigt ökat till år 2016 och uppgick då till 4136 

stycken. Siffrorna visar en påtaglig skillnad mellan antalet medlingar när det är 

frivilligt jämfört med när det ingår i förfarandet. Statistiken visar ingenting om 

förlikningsgrad eller hur nöjda parterna är med medlingen. Det framgår inte av 

statistiken vad som ligger bakom att antalet frivilliga medlingar i hyresmål 

minskat sedan 2012 och inte heller varför antalet medlingar i lokalhyresmål har 

ökat under samma tidsperiod. 

  

                                            
74 Världsbanken, http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-
contracts?dataPointCode=DB_ec_time (2017-11-16).  
75 Världsbanken, http://www.doingbusiness.org/Methodology/Enforcing-Contracts (2017-11-16). 
76 Siffrorna kommer från Domstolsverket, 
http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2016.pdf (2017-11-29). 
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3.3.3 Tidsåtgång för medling 

Då det i övrigt saknas officiell statistik om medling är det svårt att ge precisa 

redogörelser för hur lång tid ett medlingsförfarande kan ta i anspråk. Med tanke 

på att det saknas formella förfaranderegler är tidsåtgången i stor del beroende på 

hur parterna utformar förfarandet och även naturligtvis hur snabbt de kan gräva 

ner stridsyxan och komma överens. Det framgår av avsnitt 3.4.2 nedan att 

svenska medlingsexperter har uppskattat en genomsnittlig tidsåtgång till 30 

dagar, men i andra europeiska länder har uppskattningen blivit högre. Detta kan 

jämföras med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som uppskattar 

att ett medlingsförfarande normalt sett tar en eller två dagar i anspråk, om det inte 

rör sig om en mer komplicerad tvist.77 Med denna utgångspunkt lär det krävas 

enormt komplicerade tvister för att ett medlingsförfarande ska vara i ens 30 

dagar. Även om själva medlingssessionen går snabbt att genomföra får det antas 

att tiden från att medling initieras till dess att den avslutas kan variera beroende 

på tillgången till kvalificerade medlare.  

Vid en jämförelse mellan omloppstider för tvistemål i domstol och den 

information som finns att tillgå om medlingsförfaranden, håller jag det för ett 

obestridligt faktum att ett medlingsförfarande kan genomföras på avsevärt 

kortare tid jämfört med ett domstolsförfarande.  

   

3.4 En omstart för medlingsdirektivet 

3.4.1 Det statistiska underlaget för studien  

I januari 2014 slutfördes en komparativ studie (”Rebooting-studien”) om 

medlingsdirektivets implementering runt om i EU.78 Målet med studien var dels 

att få feedback från medlingsexperter om hur implementeringen gått till, men 

även att identifiera orsakerna till att medling används i så liten utsträckning, både 

i gränsöverskridande och i inhemska tvister.  
                                            
77 Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, http://sccinstitute.se/tvistlosning/medling/ (2017-11-
27). 
78 Directorate General for Internal Policies, ”Rebooting the Mediation Directive: Assessing the Limited 
Impact of Its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU”, 
2014.  
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Jag vill understryka att det inte finns pålitlig officiell statistik om antalet 

medlingar som förekommer i Sverige eller i andra medlemsstater, Italien 

undantaget. Siffrorna som anges är uppskattningar gjorda av de experter som 

deltagit i studien. Det är även stor skillnad i svarsfrekvens mellan de olika 

medlemsstaterna. Enkäten har t.ex. besvarats av 210 personer från Rumänien 

medan det inkommit sju svar från Sverige. Skillnaderna i svarsfrekvens medför 

att uttalanden om medlingens generella situation på EU-nivå riskerar att bli inte 

helt representativ för verkligheten. I övrigt var forskningsteamet nöjt med den 

mängd data som kom in genom enkäterna.79  Trots att siffrorna bygger på 

antaganden vill jag påstå, mot bakgrund av att de gjorts av experter på området, 

att studien utgör viktig information för att bedöma medlingsinstitutets ställning i 

Sverige och Europa. Det kan förekomma att medlingsexperterna i ett visst land 

har gett varierande svar på en fråga. När jag skriver att ett land har svarat på ett 

visst sätt, menar jag det vanligaste svaret på frågan från experterna i det aktuella 

landet.      

 

3.4.2 Tidsåtgång för ett tvåstegsförfarande 

Enkätsvaren ger vid handen att antalet medlingar inom EU var mycket lågt tre år 

efter deadline för implementeringen, och det finns idag inget som tyder på att 

antalet medlingar har ökat i betydande grad.80 Studien använde sig av direktivets 

definition av medling, d.v.s. både medling som initieras privat och som beslutas 

av domstol. Medlaren kan vara domare men får inte vara utsedd att döma i målet. 

Experter i tretton av medlemsländerna uppskattade att det sker färre än 500 

medlingar per år i landet. Endast fyra medlemsländer, Tyskland, Italien, 

Nederländerna och Storbritannien, uppskattade fler än 10 000 medlingar per år, 

där Italien rapporterade över 200 000 stycken.81 Hela 95 % av de tillfrågade 

experterna ansåg att direktivet inte har uppnått sitt mål att säkra ett väl avvägt 

samspel mellan medling och domstolsförfaranden, och hälften av återstående 5 

                                            
79 Rebooting the Mediation Directive, s. 119. 
80 De Palo, D’Urso, Achieving a Balanced Relationship between Mediation and Judicial Proceedings, The 
Implementation of the Mediation Directive, s. 20 f. 
81 Rebooting the Mediation Directive, s. 120. 
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% svarade blankt. Detta gällde även för de länder som rapporterade flest 

medlingar per år; de tillfrågade experterna ansåg fortfarande att ADR borde 

användas mer i förhållande till domstol.82 

Experterna fick även en fiktiv tvist att ta ställning till och göra en 

uppskattning av vad det skulle kosta, i tid och pengar, att avgöra tvisten i domstol 

respektive medling. Tvistens värde uppgick i exemplet till två 

genomsnittsinkomster per capita och år i respektive land. Den genomsnittliga 

tiden för ett medlingsförfarande uppskattades till 30-68 dagar där uppskattningen 

för Sveriges del var 30 dagar. Statistik om den genomsnittliga tiden för 

domstolsförfaranden hade studien hämtat från Världsbanken, och för svensk del 

uppgick den till 314 dagar vilket var EU:s näst lägsta siffra. Den genomsnittliga 

tidsåtgången för domstolsförfarandet kan diskuteras mot bakgrund av min 

redogörelse för statistiken ovan i avsnitt 3.2, men i min exemplifiering använder 

jag här samma siffror som studien. Tiden för domstolsförfaranden varierade mer 

mellan EU-länderna än tiden för medlingsförfaranden och uppgick i ett par fall 

till hela 1300 dagar. 

Uppgifterna om tidsåtgången för respektive förfarande stoppades sedan in i 

en formel för att räkna ut genomsnittstiden för en viss tvist som enbart går till 

domstol jämfört med om samma tvist går igenom ett medlingsförfarande först.83  

 

(Tidsåtgång medling x Andel framgång) + [(Tidsåtgång domstol x Andel 

misslyckanden) + (Tidsåtgång medling x Andel misslyckanden)] = dagar 

 

Genom ekvationen går det att få en konkret bild av hur stora tidsvinster som 

kan göras genom att ha ett tvåstegsförfarande där man börjar med medling, samt 

hur stora skillnaderna blir beroende på förlikningsgraden i medlingsförfarandet. 

För svensk del, om vi antar att ett medlingsförfarande tar 30 dagar och leder till 

förlikning i 50 % av fallen, blir resultatet följande: 

 

                                            
82 Rebooting the Mediation Directive, s. 121. 
83 Rebooting the Mediation Directive, s. 124 f. 
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(30 x 0,5) + [(314 x 0,5) + (30 x 0,5)] = 187 

 

Tidsvinsten som kan göras genom att införa medling i förfarandet jämfört 

med att bara använda oss av domstol är alltså i snitt 127 dagar, om vi antar att 

medlingen lyckas i 50 % av fallen. Med dessa siffror om genomsnittlig 

tidsåtgång för respektive förfarande räcker det att medling leder till förlikning i 

10 % av fallen för att medlingen generellt ska leda till tidsbesparingar. 

 

3.4.3 Kostnader för ett tvåstegsförfarande 

Medlingsexperterna som enkäten riktade sig till fick även uppskatta kostnaderna 

i pengar för att lösa den fiktiva tvisten i domstol jämfört med medling. 

Experterna har uppskattat kostnaderna för själva förfarandet samt för juridiskt 

biträde i processen. Kostnaderna runt om i EU varierar ganska kraftigt, men 

något som utmärker sig är att kostnaderna för att lösa den fiktiva tvisten i svensk 

domstol är väsentligt mycket högre än i de flesta andra EU-länderna. I Sverige 

uppskattades kostnaderna till 24 974 euro, att jämföra med EU-snittet på 9 179 

euro. Kostnaden för medlingsförfarandet i Sverige uppskattades till 7 800 euro 

vilket är 31 % av kostnaden för domstolsförfarandet. Motsvarande siffra för EU-

snittet var 3 371 euro, vilket jämförelsevis är 37 % av EU-snittet för 

domstolsförfaranden. Medling i Sverige är därmed relativt billigt i förhållande 

till domstolsförfarandet. 

Samma metod som vi använde för att jämföra tidsåtgången i förfarandet när 

medling ingår mot när det inte gör det, kan användas för att jämföra den 

genomsnittliga kostnaden för en tvist i ett tvåstegsförfarande jämfört med att 

enbart använda sig av tvistlösning i domstol.84 

 

(Kostnad medling x Andel framgång) + [(Kostnad domstol x Andel 

misslyckanden) + (Kostnad medling x Andel misslyckanden)] = euro 

 

                                            
84 Rebooting the Mediation Directive, s. 126. 
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Vid beräkningen använder vi de uppskattningar om respektive kostnader för 

förfarandena samt att medlingen har en förlikningsgrad på 50 %: 

 

(7 800 x 0,5) + [(24 974 x 0,5) + (7 800 x 0,5)] = 20 287 

 

Beräkningen visar att den kostnadsbesparing som kan göras genom att 

använda ett tvåstegsförfarande i Sverige för den fiktiva tvisten i genomsnitt är 4 

687 euro när medlingen har en förlikningsgrad på 50 %. Tvåstegsförfarandet för 

en tvist av det aktuella värdet under omständigheterna i exemplet är lönsamt ner 

till en förlikningsgrad på 32 %. 

 

3.4.4 Lagstiftningens påverkan på medlingsinstitutet 

Studiens andra del består av att medlingsexperterna fått besvara frågor om 

medlemsstaternas lagstiftning kring medling, och den innehåller en jämförelse 

mellan respektive lands lagstiftning och de övriga enkätsvaren från 

medlingsexperterna i det landet för att se om det finns en korrelation mellan en 

viss typ av lagstiftning och hur utfallet har blivit vad gäller användningen av 

medling.85 Jag kommer i min redogörelse inte att ta upp varje lagstiftningsaspekt 

som har undersökts. Studien undersöker hur verkställbarheten påverkar 

benägenheten att medla, vilket är intressant med tanke på att det var en av 

tankarna bakom MedL. Därutöver tar jag upp hur olika incitament samt olika 

former av obligatorisk medling kan förväntas påverka användandet av medling.  

Vad gäller verkställbarheten har endast tre medlemsstater svarat att en 

medlingsöverenskommelse är automatiskt verkställbar. I övriga länder krävs 

särskilda åtgärder eller domstolens godkännande. 86  De svenska experterna 

svarade att verkställbarhet förutsätter domstolens godkännande. Det följer av 7 § 

MedL som stadgar att parterna får ansöka hos domstol om verkställbarhets-

förklaring. De tre länder vars representanter har svarat att medlingen är 

automatiskt verkställbar har alla rapporterat stora skillnader i antal medlingar, 

                                            
85 Rebooting the Mediation Directive, s. 128. 
86 Rebooting the Mediation Directive, s. 130. 
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vilket leder till slutsatsen att det inte verkar finnas någon betydande korrelation 

mellan graden av verkställbarhet och antalet medlingar.87 

Merparten av medlemsstaterna, nitton stycken, svarade att deras lagstiftning 

inte innehåller ekonomiska incitament för att välja medling medan de återstående 

nio svarade att det finns vissa incitament, såsom återbetalning av 

rättegångskostnader eller skattereduktioner. Några av länderna som har ett 

relativt högt antal medlingar har lagstiftning som innehåller ekonomiska 

incitament för att främja medling. Forskarna drar slutsatsen att det finns en 

möjlig korrelation mellan ekonomiska incitament och användningen av medling, 

men att det i sig sannolikt inte ger betydande resultat.88  

Obligatorisk medling kan utformas på lite olika sätt. Först och främst finns 

vad som kan kallas för strikt obligatorisk medling, där medlingen är ett formellt 

krav utan undantag i vissa typer av tvister. Det finns även varianter där 

medlingen är obligatorisk men parterna får, om vissa omständigheter föreligger, 

rätt att dra sig ur medlingsförfarandet och gå direkt till domstol, s.k. ”opt-out”. 

Möjligheten till opt-out kan ges före eller efter parterna har deltagit vid ett 

inledande medlingssammanträde. En liknande variant är när parterna måste delta 

på en medlingssession och därefter välja hur de ska ta tvisten vidare. De kan då 

välja att fortsätta med medlingen eller att gå direkt till domstol, s.k. ”opt-in”.  

Det säger närmast sig självt att regler som gör ett medlingsförfarande 

obligatoriskt kommer leda till att det sker fler medlingar jämfört med om sådana 

regler inte finns. Studien visar även på att det kan finnas ett samband mellan 

informationsmöten, där parterna informeras om medlingsförfarandet, och ett ökat 

antal medlingar. Detsamma gäller för regler som ålägger advokater att informera 

sina klienter om medling. Informationsmötet eller advokatens informationsplikt 

syftar till att göra parterna medvetna och mer bekväma med processen, vilket kan 

leda till fler medlingar.89 Det bör dock sammanfattningsvis understrykas att även 

om det verkar finnas en viss korrelation mellan de nämnda åtgärderna och ökad 

medling, går det inte att dra bestämda slutsatser av studiens resultat i denna del. 

                                            
87 Rebooting the Mediation Directive, s. 131. 
88 Rebooting the Mediation Directive, s. 132. 
89 Rebooting the Mediation Directive, s. 134 f. 
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Obligatorisk medling och preliminära informationsmöten är de insatser som 

förväntas ha störst resultat på antalet genomförda medlingar som förekommer.90 

       

3.5 Obligatorisk medling i Italien 

3.5.1 Påverkan på antalet mål i domstolarna 

Italien är ett av de få europeiska länder som har infört obligatorisk medling i 

vissa typer av tvistemål och där det samtidigt förekommer ett högt antal 

medlingar.91 Det gör att Italiens erfarenheter av medling är intressanta att studera 

i sammanhanget.  

Italien implementerade medlingsdirektivet år 2010, och i relevanta delar 

innebar lagstiftningen i vissa fall obligatoriska krav på att parterna i en tvist 

använder medling innan de får tillgång till domstol. I och med lagförslaget blev 

det alltså obligatoriskt att i vissa typer av tvister gå igenom ett 

medlingsförfarande, som fick vara i högst fyra månader, innan parterna kunde 

initiera rättsliga förfaranden i domstol. 92  De tvister som omfattades av 

regleringen kännetecknas av att de är sprungna ur rättsförhållanden där parterna 

har en relation med varandra eller där känslor spelar en särskilt stor roll, t.ex. 

tvister om lånevillkor eller arvsfrågor.93 Regleringen av obligatorisk medling 

trädde i kraft i mars 2011.94 

Under de två senaste decennierna dessförinnan hade det i Italien vuxit fram 

en kultur där tvistande parter vägrade medla trots påvisade fördelar och allt 

växande handläggningstider i domstolarna. År 2009 uppgick antalet balanserade 

mål i de italienska domstolarna till nästan sex miljoner.95 För att medlingen 

skulle få en chans i den ogästvänliga miljön, gjordes den obligatorisk vid 

implementeringen av medlingsdirektivet96 och totalt 8 % av tvistemålen i de 

italienska domstolarna blev genom regleringen föremål för obligatorisk 
                                            
90 Rebooting the Mediation Directive, s. 139. 
91 Rebooting the Mediation Directive, s. 134. 
92 Se redogörelsen för nationell lagstiftning i mål C-492/11. 
93 Gabellini, The Italian Mediation Law Reform, s. 2. 
94 Rebooting the Mediation Directive, s. 39. 
95 Matteucci, Mandatory Mediation, The Italian Experience. 
96 Marinari, EU Mediation, Law and Practice, s. 187 ff. 
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medling. 97  De obligatoriska reglerna upphävdes efter en tid av 

författningsdomstol eftersom normgivningskompetensen hade överskridits. Värt 

att notera är dock att reglerna inte befanns strida mot den italienska 

konstitutionens artikel 24 om rätten för enskilda att föra talan inför domstol.98 

Ironiskt nog var frågan om den obligatoriska medlingens förhållande till artikel 6 

EKMR och EU-rätten uppe i EU-domstolen för ett förhandsavgörande, men då 

den nationella regleringen upphävdes fanns det vid det tillfället ingen anledning 

för EU-domstolen att besvara frågan.99 

Den obligatoriska medlingen upphävdes i oktober 2012. De tvister som 

därmed slutade omfattas av den obligatoriska medlingen ökade i antal i 

domstolarna med 9 % i förhållande till antalet tvister av den aktuella typen som 

fanns i domstolssystemet under tiden som de obligatoriska medlingsreglerna 

gällde. Obligatorisk medling infördes på nytt i september 2013, varpå antalet 

tvister i domstol i de aktuella måltyperna minskade med 15 % jämfört med nivån 

under året oktober -12 till september -13 där det saknades obligatoriska 

medlingsregler.100 Det förefaller alltså som att reglerna om obligatorisk medling 

hade en direkt påverkan på antalet tvister i domstolarna. 

Med de nya reglerna som kom i september 2013 infördes en lättnad i 

obligatoriet genom att parterna gavs rätt att dra sig ur förfarandet efter ett första 

medlingssammanträde under vissa förutsättningar, en s.k. ”opt-out”. På detta vis 

fick parterna en medlingserfarenhet samtidigt som det italienska 

advokatsamfundet, som var kritiskt till obligatorisk medling, kunde nöja sig med 

upplägget.101  

Det infördes också incitament i form av skattereduktioner för parter som 

medlar samt att delar av ombudskostnaderna ersätts vid förlikning. Ombuden 

blev även ålagda en plikt att informera klienten om medlingsalternativet och de 

tillgängliga incitamenten, vid äventyr av att uppdragsavtalet blir ogiltigt. 

                                            
97 Matteucci, a.a. s. 1 f. 
98 Rebooting the Mediation Directive, s. 39 f. 
99 Mål C-492/11. 
100 Matteucci, a.a. s.1 f. 
101 De Palo, Mandatory mediation is back in Italy with new parliamentary rules, Tillgänglig online på 
http://www.mondoadr.it/articoli/mandatory-mediation-italy-parliamentary-rules.html.  
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Slutligen infördes som incitament ett mandat för medlaren att föreslå en lösning 

på tvisten. Om någon part nekar förslaget och en senare dom överensstämmer 

med medlarens förslag, har domaren i målet möjlighet att lägga alla 

rättegångskostnader på parten som nekade förlikningen.102 

Enligt italienska Ministero della Giustizia, som för statistik om tvistemål och 

medling i landet, har antalet medlingar i Italien ökat kraftigt sedan de 

obligatoriska reglerna infördes och uppgick under perioden 2014-2016 till knappt 

300 000 stycken per år i antal.103 Sammantaget är det därmed tydligt att den 

obligatoriska medlingen hade en påtaglig effekt på antalet mål som gick till 

domstol respektive medling. 

 

3.5.2 Resultat avseende omloppstider och förlikningsgrad 

Europarådets kommission för effektiv rättvisa (CEPEJ) för statistik om 

rättssystemen i de olika länder som är medlemmar i rådet. Även om Italien under 

lång tid har haft en stor mängd mål balanserade i domstolarna, visar siffrorna att 

italienska domstolar under perioden 2010-2014 har avgjort ca 20 % fler civila 

och kommersiella mål än vad som stämts in varje år.104 Det är inte tydligt vad 

som ligger bakom effektiviteten som siffrorna ger sken av. I rapporten nämns, 

utöver en möjlig ökad effektivitet i domstolarna, förändringar i hur fall 

klassificeras, införandet av avgifter i vissa fall och en minskning överlag av 

antalet mål som inkommer till domstolarna.  

Rapporten nämner också en ökad användning av ADR som en viktig orsak 

till att antalet mål i domstolarna minskar. 105  Av rapporten framgår att en 

dispositiv tvist tar över 500 dagar att avgöra i italiensk domstol. Det kan jämföras 

med Sverige som i rapporten ligger på under 200 dagar, vilket benämns som 

tillfredsställande.106 Enligt Ministero della Giustitia kan ett tvistemål i italiensk 

                                            
102 Rebooting the Mediation Directive, s. 40 f. 
103 Statistik från Ministero della Giustizia, presentation tillgänglig online på 
https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Civil%20mediation%20in%20Italy%20-
%20Year%202017%20(as%20of%201st%20quarter)%20-%20ENG.pdf. 
104 Europarådets kommission för effektiv rättvisa (CEPEJ), 2016 års rapport (siffror från 2014), s. 190 ff. 
105 CEPEJ, 2016 års rapport, s. 194. 
106 CEPEJ, 2016 års rapport, s. 191. 
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domstol ta upp till 900 dagar att avgöra, medan motsvarande siffra för ett 

medlingsförfarande är ca 130 dagar.107          

Statistik om medling i Italien finns tillgänglig ur flera perspektiv såsom antal 

medlingar, förlikningsgrad och spridning mellan måltyper. Förlikningsgraden för 

medling i stort har de senaste tre åren legat på 41-43 % när man räknar bort de 

fall som bara genomgår ett medlingssammanträde. Obligatorisk medling utgör 

med 80 % den stora majoriteten av medlingsfallen. Av statistiken om 

förlikningsgrad finns en del viktiga läxor att lära. Det är direkt iögonfallande att 

förlikningsgraden är väsentligt högre om båda parter personligen deltar i 

medlingsförfarandet, snarare än om de vid förfarandet endast är representerade 

av ombud.  

För obligatorisk medling är förlikningsgraden överlag 23 %. Det kan 

jämföras med 42 % när parterna deltar personligen. Det är också stor skillnad i 

hur stor förlikningsgraden är mellan olika måltyper. I familjerelaterade ärenden 

är förlikningsgraden 38 %, medan den på bank- och finansområdet ligger på 6-9 

%. När parterna deltar personligen är förlikningsgraden 60 % i familjerättsliga 

tvister och 17-25 % för bank och finans. Statistiken visar också att medlingens 

förlikningsgrad sjunker och går under 20 % när värdet på tvisten överstiger 50 

000 euro. Om tvisten är värd mer än 500 000 euro sjunker förlikningsgraden 

under 10 %.108 Av det italienska exemplet framgår det därför att medling är 

bättre lämpad i vissa typer av tvister, och ju högre värdet är desto mer minskar 

förlikningsviljan.  

Det förvånar inte att det är svårare för parterna att uppnå en 

samförståndslösning via ombud jämfört med om de deltar själva. I sakfrågor kan 

det t.ex. uppstå problem med vilka mandat ombuden har att acceptera 

förlikningsbud. Det kan också uppstå särskilda svårigheter när parterna inte 

deltar personligen, om det främjar möjligheterna till förlikning att beakta deras 

känslor och beteende inom ramen för lösningen. 

                                            
107 Ministero della Giustizia, s. 19 i presentationen. 
108 Ministero della Giustizia, s. 12-16 i presentationen. 
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Den italienska lagstiftningen om obligatorisk medling slutade gälla i 

september 2017, och den ska nu utvärderas för att se hur pass effektiv den har 

varit för att uppnå målen om att effektivisera det italienska rättsväsendet. För den 

intresserade är utvärderingen att invänta med spänning. 

 

3.6 Andra empiriska studier 

3.6.1 ”Early Neutral Evaluation” i norra Kalifornien 

På 1990-talet genomfördes i norra Kalifornien en empirisk studie (”ENE-

studien”) om effekterna av ADR i tvisteprocessen. Studien utgår från data som 

samlats in under perioden april 1988 – mars 1992. Alla tvister som stämdes in i 

domstol och som uppfyllde kriterierna för hänskjutande till det s.k. ”ENE-

förfarandet” under den aktuella perioden har studerats, och tvisterna som 

hamnade i ENE har jämförts med de som inte gjorde det för att utvärdera hur det 

påverkade processen. Informationen har samlats in genom telefonintervjuer, 

observationer, domstolsdokument och enkäter.109 Enkäterna stod för den största 

delen av insamlandet av information, och totalt svarade 377 ombud (52,4 %), 

143 parter (49 %) och 146 ”värderare”, motsvarande medlare, som hade handlagt 

72 % av alla ENE-förfaranden under den undersökta perioden. Procentsatserna 

anger hur stor andel svar som kom in i förhållande till antalet enkäter som 

skickades ut. I det följande innebär begreppet ”ENE-spåret” att tvisterna gick 

igenom obligatorisk ENE före domstol, och ”domstolsspåret” att tvisterna togs 

upp i domstol direkt. 

ENE står för Early Neutral Evaluation och är en typ av ADR som har vissa 

betydande likheter med medling. Till exempel har ”värderaren”, alltså den tredje 

neutrala parten, till uppgift att klargöra de tvistiga frågorna, identifiera frågor där 

parterna är överens och att främja förlikningsdiskussioner. ENE-förfarandet har 

ett ganska detaljerat upplägg, vilket till sin utformning får sägas likna en hybrid 

mellan skiljeförfarande och medling. 110 I själva verket varierade förfarandet 

                                            
109 Rosenberg, Folberg, Alternative Dispute Resolution: An Empirical Analysis, s. 1491 ff. 
110 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1490 f. 
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mycket i sin karaktär beroende på vem som styrde förfarandet. Om värderaren 

t.ex. hade erfarenhet av medling kunde förfarandet vara mycket likt medling.111 

Egenskaper hos den enskilde värderaren som särskilt uppskattades av parterna 

och deras ombud var förmåga att lyssna, facilitera kommunikation, föreslå 

kreativa lösningar och att på ett förtroendeingivande sätt analysera de juridiska 

problemen.112 Detta är egenskaper som även är viktiga för medlare, se avsnitt 

2.2.4. Eftersom missnöjet med ENE-processen främst bestod i missnöje med den 

enskilde värderaren, lär medling ha liknande förutsättningar att göra tvistande 

parter nöja med processen.  

Vad gäller frågan hur ENE påverkade de totala kostnaderna för förfarandet 

var svaren förhållandevis jämnt fördelade mellan att sänka och att öka de totala 

kostnaderna, med en liten övervikt mot att de totala kostnaderna för förfarandet 

blev lägre. Svaren varierade beroende på måltyp, men studien hittar inget 

samband mellan det besparade beloppet och det omtvistade värdet.113 Svaren 

varierade ännu mer mellan måltyperna när ombuden fick uppskatta hur stora 

belopp deras klient besparade genom ENE-förfarandet, och patenttvister sticker 

ut med uppskattade besparingar på 300 000 dollar. Genomsnittsbesparingen som 

framgår av ombudens uppskattningar var 46 634 dollar, vilket motsvarar nästan 

tio gånger så mycket som den uppskattade genomsnittliga kostnaden per ENE-

förfarande.114  

Studien tar också upp frågan hur ENE-förfarandet påverkade omloppstiden 

för de tvistemål som genomgick ENE jämfört med de mål som inte gjorde det. 

Jämförelsen gjordes så att forskarna mätte andelen fall som hade avslutats i ENE-

spåret jämfört med domstolsspåret ett visst antal dagar efter att de hade 

anhängiggjorts i systemet. Jämförelsen gjordes i 30-dagars intervall. T.ex. hade 

7,9 % av ENE-fallen avslutats 60 dagar efter stämning medan motsvarande siffra 

för icke ENE-fall var 6,3 %. Efter 120 dagar var siffrorna 25,3 % respektive 19,4 

%. Det är genomgående för undersökningen i denna del att ENE medförde 

                                            
111 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1495. 
112 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1532 f. 
113 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1498 f. 
114 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1499 f. 
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snabbare omloppstider för fler fall jämfört med de tvister som gick direkt till 

domstol.115 35 % av parterna och 23 % av ombuden rapporterade att förlikning 

hade skett i ENE-förfarandet eller som en direkt följd av det. Över hälften 

svarade att ENE förbättrade förutsättningarna för tidig förlikning. I övrigt var det 

en betydande del av deltagarna som uppgav att ENE hade hjälpt till att 

effektivisera den framtida processen genom att klargöra tvistiga frågor och 

förbättra kommunikation och andra förberedelser.116 

Två tredjedelar av de ombud och parter som deltog i ENE-förfarandet angav 

att de var nöjda med processen. 67 % av ombuden som deltog i ENE höll starkt 

med om påståendet att deras klient hade fått en rättvis prövning, att jämföra med 

53 % i de fallen där ENE inte hade använts. Vidare höll 41 % av ombuden som 

gått igenom ENE starkt med om påståendet att den senare domstolsprocessen var 

effektiv, medan motsvarande siffra för de som inte genomgått ENE var 31 %.117 

Det framgår av studien att i de fall ombuden och parterna var missnöjda med 

ENE, det oftast berodde på missnöje med den enskilde värderaren. Av andelen 

parter som var missnöjda med förfarandet uttryckte 74 % missnöje med 

värderaren, och för ombuden var siffran 58 %. Om man tittar på andelen 

respondenter som inte uttryckte specifikt missnöje med värderaren, var hela 94,4 

% av parterna och 83 % av ombuden nöjda med ENE-förfarandet.118  

 

3.6.2 Obligatorisk medling i Ontario, Kanada 

År 1994 skedde en översyn (”Ontariostudien”) av det civila rättssystemet i den 

kanadensiska provinsen Ontario, vilken slutligen ledde till att ett system med 

obligatorisk medling infördes. Behovet av översynen kom från ett växande antal 

klagomål från allmänheten om att det civila rättssystemet var otillgängligt av 

olika anledningar. 119  Medlingsprogrammet syftade till att få bukt med den 

ordinarie rättsprocessens problem med dyra, tidskrävande och i övrigt ineffektiva 

                                            
115 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1507 f. 
116 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1510 f. 
117 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1501 ff. 
118 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1503. 
119 Hanycz, Through the Looking Glass: Mediator Conceptions of Philosofy, Process and Power, paragraf 
12. 
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processer, ett syfte som känns väl igen i sammanhanget. I januari 1999 

introducerades som ett försök paragraf 24.1 i Ontarios civilprocesslag, vilken 

innebar att alla civilrättsliga mål, familjerättsliga mål undantagna, skulle 

genomgå obligatorisk medling innan de fick tas upp i domstol.120  

Försöket med obligatorisk medling utvärderades två år senare för att 

undersöka vilken effekt regleringen hade haft på effektiviteten i civilprocessen. 

Utvärderingen tog upp regleringen ur ett antal perspektiv, men huvudsyftet var 

att utreda fyra frågor särskilt: huruvida regel 24.1 hade lett till snabbare 

processföring, minskade kostnader för parterna, högre kvalitet i förlikningarna 

samt förbättrat medlings- och tvisteprocessen.121  

Även i detta exempel går det att se samma tendenser gällande omloppstiden 

för tvistemålen i obligatorisk medling som framgår av den statistik och de studier 

som redogjorts för tidigare i kapitlet. Under de första tre månaderna är resultaten 

för tvistemålen i obligatorisk medling tvetydiga, men under perioden 3-12 

månader efter att förfarandet inletts avgörs 10-15 % fler tvister jämfört med 

kontrollgruppen som inte gått igenom medlingsförfarandet.122 Den sammantagna 

bilden av utvärderingen är att obligatorisk medling uppnådde sin målsättning att 

minska omloppstiderna för tvistemål.123 

En av de viktigaste delarna i utvärderingen av Ontarios obligatoriska 

medlingsprogram är huruvida det hjälpte parterna att spara kostnader i 

förfarandet. Slutsatserna är grundade på information som inhämtats genom 

enkätundersökningar och fokusgrupper. Svaren från dessa undersökningar är inte 

helt entydiga, till exempel verkar erfarenheterna av obligatorisk medling variera 

mellan Toronto och Ottawa, men några slutsatser kan dras med tillfredsställande 

säkerhet. Hela 85 % av de tillfrågade parterna uppger att medlingen var en 

positivt eller starkt positivt bidragande orsak till minskade kostnader. 

Motsvarande siffra för ombuden är 79 %. Störst besparingar görs om medlingen 

leder till en tidig förlikning, men även om förlikning inte sker kan medlingen 

                                            
120 Hanycz, a.a. paragraf 13-14. 
121 Hann, Baar, Evaluation of the Ontario Mediation Program (Rule 24.1), Final Report, The First 23 
Months, s. 1. 
122 Hann, Baar, a.a. s. 37 ff. 
123 Hann, Baar, a.a. s. 48. 
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bidra till att precisera frågeställningarna i tvisten och minska kostnaderna på det 

viset.124    

Den obligatoriska medlingen uppnådde enligt utvärderingen fullständig 

förlikning i ca 40 % av fallen under medlingsförfarandet eller inom sju dagar 

efter att det avslutats. En lika stor andel nådde ingen förlikning och resterande 

medlingar resulterade i förlikning i vissa frågor. Jämfört med kontrollgruppen, 

där alltså ingen medling skedde, framgår det tydligt att medlingen medförde 

tidiga förlikningar i väsentligt större utsträckning.125  

En stark majoritet av de ombud och parter som deltog i den obligatoriska 

medlingen svarade vid förfrågan att de var nöjda med erfarenheten. I Ottawa var 

80 % av de tillfrågade ombuden positiva medan siffran för ombuden i Toronto 

var 59 %. Av parterna svarade 82 % i Ottawa och 65 % i Toronto att de var 

nöjda. Vad gäller frågan om rättvisa skipades genom medlingen svarade 

ombuden inte lika positivt. 61 % av ombuden i Ottawa höll med om påståendet 

medan endast 43 % av ombuden höll med i Toronto. Hela 32 % av de tillfrågade 

ombuden i Toronto höll inte med om att medlingen skipade rättvisa mellan 

parterna. För de tillfrågade parterna var det 61 % i Ottawa och 39 % i Toronto 

som höll med om påståendet om att rättvisa skipades. En överväldigande 

majoritet av de tillfrågade i Ottawa (86 % av ombuden och 88 % av parterna) och 

en kvalificerad i Toronto (66 % av ombuden och 73 % av parterna) skulle 

använda medling igen i liknande fall.126  

 

3.7 Sammanfattande kommentarer 

Privat och särskild medling i Sverige är generellt beroende av att parterna 

samtycker till att medla. Trots att ett domstolsförfarande i regel tar väsentligt 

längre tid på sig för att lösa tvisten och därmed blir betydligt dyrare, används 

medling i försvinnande liten utsträckning i Sverige. Samtliga studier jag har 

redogjort för visar att ett tvåstegsförfarande, där medling är första steget för 

                                            
124 Hann, Baar, a.a. s. 55 ff. 
125 Hann, Baar, a.a. s. 65 ff. 
126 Hann, Baar, a.a. s. 97 ff. 
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tvisten innan den går till domstol, generellt leder till en betydligt snabbare och 

billigare lösning på tvisten. Utöver ett snabbare och billigare förfarande kan 

medling medföra andra fördelar såsom att precisera de tvistiga frågorna, ta 

hänsyn till utomrättsliga faktorer i lösningen och hantera konflikten på ett 

djupare plan än vad som är möjligt i domstol.  

Det är oklart vad som ligger bakom den försumbara användningen av 

medling i Sverige och Europa trots de påvisade fördelarna. En trolig anledning är 

att den rättsliga kulturen inte uppmuntrar till medling, vilket var fallet i Italien 

före införandet av de obligatoriska medlingsreglerna. En jämförelse kan här 

göras med Asien, där rättskulturen i mycket högre utsträckning uppmuntrar till 

samförståndslösningar än den i västvärlden.127 Det antyds i studien från Ontario 

att medling kan få olika resultat och uppfattas på olika sätt beroende på kultur, 

där det till och med gick att urskönja skillnader på lokal nivå mellan Ottawa och 

Toronto. Rättskulturen där medling ska implementeras har sannolikt stor 

betydelse.128 

En annan möjlig anledning, som är kopplad till rättskulturen, är att advokater 

generellt är omedvetna om vad medling innebär och därför inte rekommenderar 

det till sina klienter. En rekommendation om en viss tvistlösningsmetod från 

advokaten väger sannolikt tungt för klienten i valet av tvistlösningsmetod. 

Rebooting-studien visar att det finns ett samband mellan en lagstadgad 

informationsplikt för advokater och användandet av medling.  

Av samtliga undersökningar som jag har redogjort för framgår det att 

obligatorisk medling leder till fler medlingsförfaranden, vilket kan tyckas 

uppenbart. För svensk del syns det också i statistiken för hyresmål. Den 

obligatoriska medlingen har i de fall jag undersökt generellt medfört en snabbare 

omloppstid och minskade kostnader för parterna. Både ENE-studien och 

Ontariostudien visar på att det är de faktiska resultaten som uppnås genom att 

införa ett tvåstegsförfarande. Även om medlingen inte leder till fullständig 

förlikning kan den bidra till att spara processkostnader genom att förlikning 

                                            
127 Pryles, Dispute Resolution in Asia, s. 2 f. 
128 McEwen, Toward a Program-Based ADR Research Agenda, s. 331. 
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uppnås i vissa frågor och genom att frågeställningarna i övrigt preciseras. 

Andelen medlingar som avslutas med fullständig förlikning är drygt 40 %, och i 

ca 20 % av fallen uppnås en delvis förlikning. Även om förlikning inte uppnås 

effektiviseras den framtida domstolsprocessen, vilket syns genom att tvister som 

genomgått ADR överlag har en kortare omloppstid. 

I Rebooting-studien gjordes en undersökning bland medlingsexperterna om 

vilka lagstiftningsmodeller som kan förväntas främja användandet av medling i 

störst utsträckning. Medlingsöverenskommelsens verkställbarhet var till exempel 

något som främjades i och med införandet av MedL, men tiden har visat att det 

inte har fått någon nämnvärd effekt på antalet medlingar som förekommer. 

Rebooting-studien visar att så även är fallet i övriga Europa. Av studien framgår 

att de lagstiftningsmodeller som troligast skulle få störst effekt på antalet 

medlingar är att medlingsförfarandet görs obligatoriskt. Obligatoriet att medla 

kan underlättas på vissa sätt, t.ex. att parterna ges rätt att under vissa 

förutsättningar slippa medlingen, s.k. ”opt-out”, eller att de får ett första 

medlingssammanträde och därefter välja om de vill fortsätta medlingen, s.k. 

”opt-in”. Av Rebooting-studien framgår att en modell med opt-out klart är att 

föredra mellan de två när det gäller att uppnå ett stort antal medlingar.129 

Slutsatsen vinner även stöd av ENE-studien där de tvistande parterna var 

synnerligen obenägna att använda sig av ENE när de inte blev vallade in i 

förfarandet.130  

Andra lagstiftningsmodeller som kan leda till ett ökat antal medlingar är 

sådana som inför incitament av olika slag. Det kan t.ex. vara processuella 

incitament, såsom att det indirekta besittningsskyddet förfaller om hyresgästen 

inte påkallar medling, eller ekonomiska incitament i form av skattereduktioner 

eller fördelning av rättegångskostnader. I konkurrens mellan dessa två lär 

processuella formkrav i allmänhet ha störst betydelse. 

En stor majoritet av de som gick igenom de obligatoriska förfarandena i 

ENE-studien och Ontariostudien uppgav att de var nöjda med processen. Trots 

                                            
129 Rebooting the Mediation Directive, s. 9. 
130 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1538 f. 



 49 

att ombuden och parterna blev tvingade att genomföra ADR, angav de efteråt att 

det hade varit en positiv erfarenhet som de skulle rekommendera i framtiden. Det 

var väldigt få av de som inte blev hänvisade till ADR på obligatorisk väg som 

valde att använda sig av det. Anledningarna till det var till viss del strategiska, 

men det berodde även på okunskap om förfarandet. 

I Sverige saknas det officiell statistik om medling utöver den som finns i 

hyresmål. Mig veterligen har det inte heller utförts studier i en omfattning 

liknande de som har gjorts i t.ex. Kalifornien och Ontario. I samband med 

utredningen om alternativ tvistlösning 2007 gjordes dock en enkätundersökning 

om förlikningsgraden vid särskild medling runt om i landet, vilken visade att 

minst 74 % av medlingarna ledde till förlikning.131 Den höga procentsatsen får 

förstås mot bakgrund av att särskild medling är frivilligt för parterna, men tyder 

på att medling har goda förutsättningar att lyckas i större skala även i Sverige. 

Sammanfattningsvis kan man ta med sig av studierna att obligatoriska regler 

gör att parterna i en tvist använder medling i betydligt större utsträckning än om 

medlingen inte är obligatorisk. Medling leder även generellt till besparingar i tid 

och pengar och att domstolarna avlastas genom att fler mål förlikas i ett tidigt 

skede. Därutöver är parterna och ombuden i stor utsträckning nöjda med 

förfarandet trots en inledande ovilja att delta. Medlingens användbarhet kan dock 

variera beroende på vilken typ av mål det är fråga om samt vilken rättskultur som 

råder. Det är även av kritisk betydelse att parterna personligen deltar i 

medlingsförfarandet för att undvika problematik kring ombudens befogenheter. 

Många av medlingens fördelar ligger även i att behandla beteenden och känslor 

som ligger till grund för konflikten (se kapitel 2) vilket främjar en allsidig 

hantering av situationen som föranleder medlingen. Om parterna inte deltar 

personligen kommer medlingen därför inte att nå sin fulla potential och ombuden 

kan lika gärna förhandla själva sinsemellan. 

  

                                            
131 SOU 2007:26 s. 95. 
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4 Rätten till en rättvis rättegång 

4.1 Inledning 

I detta kapitel anländer vi äntligen till uppsatsens argumenterande del. 

Argumentationen kommer att kretsa kring uppsatsens rättsliga frågeställning, 

alltså förhållandet mellan artikel 6 EKMR och obligatorisk medling. Min 

målsättning är att kapitlet kommer att klargöra hur obligatorisk medling förhåller 

sig till access to court och var de möjliga fallgroparna finns. Jag kommer att dela 

in kapitlet i tre huvudavsnitt. I 4.2 behandlar jag artikel 6 EKMR på ett allmänt 

plan för att klargöra vad som omfattas av artikeln samt vilka principer som ligger 

till grund för tillämpningen. Avsnitten 4.3 och 4.4 handlar om tillämpningen av 

artikel 6 i förhållande till obligatorisk medling och bör läsas tillsammans.  

När en inskränkning i en konventionsskyddad rättighet har konstaterats är 

den första frågan om den eftersträvar legitima mål av allmänintresse, vilket 

behandlas i avsnitt 4.3. Dessutom måste den inskränkande åtgärden vara 

proportionerlig i förhållande till målet. Proportionalitetsbedömningen kan göras 

genom att ställa följande frågor: är åtgärden ägnad att nå det eftersträvade 

målet?; finns det mindre ingripande alternativ som är lika effektiva?; och var 

åtgärden proportionerlig i strikt mening? Den sista frågan innefattar huruvida en 

tillräcklig avvägning har gjorts mellan enskilda och allmänna intressen och här 

spelar målets vikt och graden av inskränkning in.132 Jag gör proportionalitets-

bedömningen i avsnitt 4.4 och avslutar därefter kapitlet med en sammanfattning i 

avsnitt 4.5. 

 

4.2 Allmänt om EKMR och artikel 6.1 

4.2.1 Artikelns tillämpningsområde 

I artikel 6.1 EKMR återfinns stadgandet om rätten till en rättvis rättegång för 

enskilda i civilrättsliga mål. Det är styckets första mening som främst är av 

intresse för frågan om obligatorisk medling: 
                                            
132 Settem, Applications of the ”Fair Hearing” Norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings s. 28. 
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”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och 

offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk 

domstol, som upprättats enligt lag.” 

 

Av artikelns ordalydelse framgår att två centrala rekvisit behöver vara 

uppfyllda för att den ska bli tillämplig; det ska vara fråga om att en enskild söker 

en prövning av sina civila rättigheter och skyldigheter. I sådana fall har den 

enskilde rätt till en rättvis rättegång med alla förfarandegarantier som det 

innebär. För att det ska vara fråga om en rättighet i konventionens mening krävs 

att den enskilde framför ett yrkande avseende en rättighet som erkänns i nationell 

lagstiftning.133 Jämför med Vindeløvs exempel i avsnitt 2.2.2: lägenhetshavarens 

rättighet i det fallet är rätten enligt lag att använda lägenheten kontra grannens 

rättighet att inte behöva utstå oskäliga störningar. Skyldighetsrekvisitet får 

förstås på samma sätt, i exemplet som lägenhetshavarens skyldighet att inte störa 

grannen respektive grannens skyldighet att respektera lägenhetsinnehavarens rätt 

att spela musik.  

Begreppet ”civil” tolkas autonomt av Europadomstolen; det spelar alltså 

ingen roll om en viss rättighet betraktas som civilrättslig eller inte enligt nationell 

lagstiftning. Parterna behöver heller inte vara enskilda personer. Det avgörande 

är om en viss tvist direkt påverkar privata rättigheter. Till exempel är registrering 

eller upplösning av juridiska personer att räkna som en fråga om civila 

rättigheter.134 I allmänhet kan det antas att dispositiva tvistemål uppenbart är 

”civila” i konventionens mening.135 

Slutligen vad gäller ”prövningsrekvisitet” innebär det att två parter ska tvista 

om omfattningen av deras inbördes rättigheter och skyldigheter och en av dem 

ska lägga fram tvisten inför ett organ som kan fälla ett rättsligt avgörande.136 Det 

                                            
133 Settem, a.a. s. 54. 
134 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 166 f. 
135 Settem, a.a. s. 58. 
136 Settem, a.a. s. 55. 
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måste också vara fråga om en reell och seriös tvist där anspråket inte är 

uppenbart ogrundat, vilket framgår av Europadomstolens praxis.137 Tvisten kan 

röra befintligheten av en rättighet såväl som dess omfattning och formerna för 

dess utövande. Resultatet av det sökta förfarandet måste vara direkt avgörande 

för rättigheten i fråga.138 Av detta följer att artikel 6 inte kan bli tillämplig på 

medlingsförfarandet i sig eftersom medlingsöverenskommelsen inte har den 

rättsliga effekten som avses. Artikel 6 tar sikte på förfaranden som leder till ett 

bindande rättsligt avgörande. Avgörandet ska fällas av ett organ som upprättats 

enligt lag.  

 

4.2.2 Principer för tillämpningen 

En grundläggande princip för domstolens tillämpning av rättigheterna enligt 

konventionen är att rättigheterna ska vara praktiska och effektiva. 139  Av 

fundamental betydelse för att rätten till en rättvis rättegång ska vara en praktisk 

och effektiv rättighet är att det också finns tillgång till domstolar, access to court. 

Europadomstolen uttrycker att det är otänkbart att artikel 6, med de 

förfarandegarantier som uttrycks i ordalydelsen, inte även skulle omfatta access 

to court som gör det möjligt att åtnjuta garantierna.140 Artikel 6 är annars inte en 

artikel som medför rättigheter för enskilda i materiellt hänseende, utan den 

omfattar processuella rättigheter.141 Av detta följer att det är grundläggande för 

rätten till en rättvis rättegång att den som vill påkalla en prövning av sina civila 

rättigheter och skyldigheter enligt lag ska ha möjlighet att föra sin talan inför 

nationell domstol. 

Rättigheterna som följer av artikel 6 är däremot, likt många andra 

konventionsskyddade rättigheter, inte absoluta utan de kan inskränkas om det 

finns tillräckligt goda skäl för det. Det är naturligt att rätten till domstol inskränks 

under vissa omständigheter, exempelvis genom regler om talerätt, tidsfrister och 

                                            
137 Danelius, a.a. s. 161 f. 
138 Zander mot Sverige, p. 22. 
139 Kreuz mot Polen, p. 57. 
140 Golder mot Storbritannien, p. 35. 
141 Cameron, An Introduction to the European Convention on Human Rights, s. 97. 
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avgifter. 142  Rätten till access to court får inskränkas om det görs för att 

eftersträva legitima mål av allmänintresse och om det görs på ett proportionerligt 

sätt.143  

En grundläggande princip för Europadomstolens tolkning av konventionens 

rättigheter är att rättigheterna ska tillämpas i ljuset av samhällsutvecklingen.144 

Konventionen kan därför sägas vara ett levande dokument vars rättigheter ska 

vara praktiska och effektiva i förhållande till rådande förhållanden i samhället.145 

En annan princip som är viktig i domstolens praxis är den s.k. margin of 

appreciation, som innebär att nationella domstolar har en viss flexibilitet när de 

tillämpar konventionen med hänsyn till inhemska förhållanden och nationella 

rättsliga traditioner.146 Detta följer av att Europadomstolen inte är behörig att 

harmonisera lagstiftningen i de konventionsanslutna staterna och att den inte är 

en ordinär överprövningsinstans. Margin of appreciation är därför näraliggande 

subsidiaritetsprincipen, som innebär att det primära ansvaret för att se till att 

konventionen efterlevs ligger på de nationella domstolarna.147  

Europadomstolen bedömer varje enskilt fall på de specifika omständigheter 

som föreligger, vilket i viss mån begränsar dess möjligheter att formulera 

generella principer för omfånget av access to court. 148  Med tanke på att 

bedömningen om det har skett en rättighetsinskränkning sker från fall till fall kan 

det utgöra ett visst osäkerhetsmoment när det kommer till att dra generella 

slutsatser om förhållandet mellan obligatorisk medling och access to court. Med 

detta förbehåll i ryggen vill jag i nästa avsnitt komma in på bedömningen om 

obligatorisk medling är förenligt med rätten till en rättvis rättegång enligt artikel 

6 EKMR. Först ska det utredas vilka legitima målsättningar som kan ligga till 

grund för obligatorisk medling. 

 

                                            
142 Kreuz mot Polen, p. 53-54. 
143 Steel och Morris mot Storbritannien, p. 62. 
144 Danelius, a.a. s. 55. 
145 Settem, a.a. s. 22. 
146 Danelius, a.a. s. 56. 
147 Cameron, a.a. s. 72. 
148 Settem, a.a. s. 443. 
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4.3 Legitima målsättningar bakom obligatorisk medling 

4.3.1 Ökad effektivitet i nationella domstolar 

Först och främst måste det konstateras att det finns en inskränkning mot en viss 

rättighet för att prövningen mot artikel 6 ska aktualiseras. I fallet med 

obligatorisk medling är det tydligt att det är fråga om en inskränkning då det 

innebär att ett faktiskt hinder ställs upp mot att föra en tvist till domstol.149 

Frågan uppstår då hur inskränkningen kan göras förenlig med 

europakonventionens krav, varvid det första kriteriet är att inskränkningen måste 

vara ägnad att uppnå ett legitimt mål av allmänintresse.  

I utredningarna som föregick den svenska medlingslagen framhålls 

kostsamma och tidskrävande domstolsprocesser som ett viktigt argument för att 

främja användandet av medling.150 Det mål som då kan eftersträvas genom att 

kräva medling i vissa tvister är att öka effektiviteten i de nationella domstolarna 

genom att fler mål förlikas i medling innan de stäms in i domstol. Det lär inte 

vara svårt att argumentera för att effektivare domstolar är ett mål av legitimt 

allmänintresse, då pålitliga och effektiva domstolar är något som gynnar gemene 

man när det uppkommer en tvist som faktiskt måste avgöras av domstolen. Om 

domstolsforumet inte är nödvändigt för att lösa en viss tvist, utan det kan ske 

genom alternativ såsom medling, är det skäligt att fordra att tvisten inte onödigt 

belastar domstolssystemet till förfång för andra behövande parter. 

I sammanhanget är en viktig faktor att domstolssystemet i Sverige, enligt 

statistik från 2014, till 99 % finansieras av skattsedeln. Endast 1 % av 

finansieringen sker via de avgifter som tvistande parter måste betala för 

stämningsansökningar och liknande. 151  Naturligtvis finansierar parterna 

domstolarna även indirekt genom att betala skatt, men mot bakgrund av dessa 

siffror är det de skattebetalare som inte tvistar som står för i princip hela 

finansieringen av det svenska domstolsväsendet. Det ger ytterligare tyngd åt det 

                                            
149 Jfr EU-domstolen mål C 317-320/08 (Alassini m.fl. mot Telecom Italia SpA) p. 62. 
150 Se bl.a. SOU 2007:26 s. 321. 
151 CEPEJ, 2016 års rapport, s 65 ff. 
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allmänna intresset av att effektivisera domstolarna och att tvister ska lösas på ett 

så effektivt sätt som möjligt.      

Syftet att effektivisera de nationella domstolarna genom att åstadkomma 

snabbare och billigare lösningar på tvister, samt att minska domstolarnas 

arbetsbörda, får av dessa anförda skäl anses vara ett legitimt mål av 

allmänintresse.152 

 

4.3.2 Förbättrad tillgång till rättvisa 

En annan målsättning som framför allt framgår av EU:s grönbok från år 2002 

samt medlingsdirektivet är att genom medling förbättra tillgången till rättvisa och 

rättslig prövning för tvistande parter. Förbättrad tillgång till rättslig prövning är 

kopplad till frågan om effektiva domstolar, men jag skulle vilja diskutera vad 

som menas med förbättrad tillgång till rättvisa. Att medling främjar en mer 

rättvis prövning vinner visst stöd av ENE-studien från Kalifornien, där ombuden 

och parterna som genomgick ENE i större grad svarade att förfarandet varit 

rättvist jämfört med de som inte genomgick ENE. Siffrorna från Ontariostudien 

är något mer tvetydiga i detta avseende, där en majoritet av de tillfrågade från 

Ottawa tyckte att rättvisa hade skipats jämfört med en minoritet i Toronto.  

I sammanhanget vill jag understryka att ”rättvisa” i allmänspråklig betydelse 

är ett svårdefinierat begrepp som sannolikt varierar beroende på vad varje individ 

har för uppfattning om vad det innebär. Noterbart är att parterna i studierna i 

större grad än ombuden instämmer med påståendet att ADR-förfarandet 

medförde ett rättvist resultat. Ett möjligt antagande är då att ombuden i allmänhet 

har en viss annan uppfattning än parterna om vad rättvisa innebär. Som framgår 

av avsnitt 2.3 har alternativa tvistlösningsförfaranden bättre möjligheter att 

hantera en konflikt på ett känslo- och beteendemässigt plan jämfört med 

domstolsförfarandet. En förklaring till skillnaderna som syns i statistiken skulle 

därmed kunna vara, om jag tillåts spekulera, att ombuden i sin uppfattning av 

rättvisa lägger större vikt vid rättsligt relevanta omständigheter, ”C-hörnet”, än 

                                            
152 Jfr mål C-317-320/08, Alassini, p. 64. 
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parterna som de företräder. Om parterna lägger större vikt vid A och B-hörnen i 

konflikttriangeln är det inte förvånande att de generellt tycker att 

medlingsöverenskommelsen är mer rättvis än vad deras ombud gör. 

Den språkliga oklarheten i rättvisebegreppet medför svårigheter när det 

gäller att låta rättviseargument ligga till grund för lagstiftning som innebär 

rättighetsinskränkningar. Jag har inte för avsikt att ge mig in i en filosofisk eller 

politisk diskussion kring begreppet rättvisa utan nöjer mig med att konstatera att 

uppfattningarna skiljer sig åt, och till synes även kring vad som är en rättvis 

tvistemålsprocess. 

Det finns en paradox i att använda ökad tillgång till rättvisa som grund för 

obligatorisk medling. Artikel 6 EKMR stadgar att förhandlingen inför en 

oavhängig och opartisk domstol ska vara rättvis. Det innebär i detta sammanhang 

att tvisten ska höras på ett ordentligt sätt, att processen inte otillbörligt påverkas 

av utomstående faktorer, att avgörandet är ordentligt motiverat och att 

bevisbördan inte är orimligt svår att uppfylla.153 Det står klart att obligatorisk 

medling är en inskränkning i rätten till domstol och den rättvisa som påbjuds av 

artikel 6, och att samtidigt hävda att obligatorisk medling syftar till att förbättra 

tillgången till rättvisa i konventionens mening blir därmed en aning paradoxalt. 

Artikel 6 är inte tillämplig i själva medlingsförfarandet varför en rättvis 

medlingsprocess inte kan garanteras i samma utsträckning. Det innebär inte att 

medlingsprocessen inte kan vara rättvis; vad det betyder är att rättvisan som kan 

åstadkommas i medlingen inte nödvändigtvis är av samma slag som den som 

följer av EKMR eller som har fastslagits i nationell lagstiftning. 

Min slutsats i denna del är att det legitima mål av allmänintresse som kan 

eftersträvas genom obligatorisk medling är effektivare processer i nationell 

domstol genom att minska domstolarnas arbetsbörda. Förbättrad tillgång till 

rättvisa bör inte anges som syfte bakom obligatorisk medling. 

 

                                            
153 Settem, a.a. s. 66 ff. 
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4.4 Proportionalitetsbedömningen 

4.4.1 Obligatorisk medling leder till effektivare domstolsprocesser 

Det är nu fastställt att målet som eftersträvas med obligatorisk medling är att 

uppnå mer effektiva processer i nationell domstol genom att minska 

domstolarnas arbetsbörda. Därigenom blir processerna billigare och mindre 

tidskrävande för tvistande parter. I detta avsnitt ska frågan besvaras om 

obligatorisk medling är en åtgärd som är lämplig för att uppnå målet. 

Det är uppenbart att obligatorisk medling leder till att det förekommer fler 

medlingar jämfört med om medlingen inte är obligatorisk. Detta visar sig framför 

allt i statistiken från Italien, som är ett av få länder där medling gjorts 

obligatorisk. Jämfört med övriga europeiska länder är antalet medlingar i Italien 

skyhögt. Det är även tydligt av den svenska statistiken om hyresmål att antalet 

medlingar ökar när lagstiftningen påbjuder medling. 

En svårare fråga är om medlingen leder till fler förlikningar jämfört med om 

tvisterna inte skulle genomgå medling. Det är visserligen så att en stor andel av 

de dispositiva tvistemålen förlikas innan de hinner gå till dom, men om medling 

ställs som krav innan parterna får tillgång till domstol kommer det leda till att 

ännu mindre av domstolens resurser behöver tas i anspråk då förberedelsefasen 

kan effektiviseras. Om parterna medlar i förväg, och därigenom förlikas, behöver 

domstolens resurser inte användas alls i den aktuella tvisten. På så vis kan antalet 

mål i domstolarna minska, vilket leder till att de mål som behöver domstolarnas 

rättsskipning får en större andel av den kaka som är domstolarnas resurser. 

För att göra en uppskattning om hur mycket domstolsprocesserna kan 

förväntas effektiviseras genom obligatorisk medling måste förlikningsgraden i 

medlingen lyftas fram. Det framgår av statistiken från Italien samt 

Ontariostudien att förlikningsgraden i medlingsförfarandena är i genomsnitt 

drygt 40 % av de inkomna tvisterna. Förlikningsgraden är som högst om parterna 

deltar personligen i förfarandet istället för att enbart närvara via ombud. Av den 

italienska statistiken framgår att den obligatoriska medlingen hade en direkt 

minskande effekt på antalet tvistemål i de nationella domstolarna. Under året där 
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den obligatoriska medlingen upphävdes ökade antalet tvister, som hade omfattats 

av obligatoriet att medla, i domstol med 9 %. 

Även om medlingsförfarandet inte leder till fullständig förlikning och tvisten 

slussas vidare till domstol, kan medlingen medföra att processen effektiviseras. 

Av de i Ontariostudien som inte nådde fullständig förlikning i eller strax efter 

medlingen var det ytterligare 20 % som under medlingen förlikades i några av de 

tvistiga frågorna. En delvis förlikning leder naturligtvis till att den fortsatta 

processen i domstol blir mer strömlinjeformad och mindre resurskrävande. Av 

tvistemålen i Ontario som gick igenom medling var det mycket riktigt en större 

andel mål som avslutades vid varje undersökt tidpunkt jämfört med de mål som 

inte blev föremål för medling. Liknande resultat framgår av ENE-studien, där 

målen i ENE-spåret genomgående hade en snabbare omloppstid. Medlingen 

bidrar således till en mer effektiv process även om fullständig förlikning inte 

uppnås, antingen genom att parterna förlikas i vissa frågor eller att de tvistiga 

frågorna samt omständigheterna preciseras i allmänhet. Ca 40 % av ombuden i 

ENE-studien höll med om att ENE-förfarandet bidrog till att klargöra rättsliga 

problem och faktiska omständigheter i målet.154 

Vidare går det att konstatera att medling förefaller vara olika lämpligt för att 

uppnå förlikning beroende på vilken typ av tvist det handlar om och vad värdet 

på tvisten är. Av den italienska statistiken framgår att medlingen är särskilt 

användbar i familjerättsliga avtal och ett antal andra måltyper, medan medling 

har mycket låg förlikningsgrad vid exempelvis tvister om kontrakt på bank- och 

finansområdet och tvister om skadestånd på grund av vårdslös behandling i 

vården (medical malpractice).155 Likaledes framgår det av övriga studier att 

medling är olika effektivt för olika typer av tvister. Även av Ontariostudien 

framgår att tvister om skadestånd på grund av vårdslös behandling i vården har 

låg förlikningsgrad.156 Av ENE-studien framgår att ENE har uppfattats negativt i 

patenttvister jämfört med andra måltyper. Samtidigt var besparingarna som 

                                            
154 Rosenberg, Folberg, a.a. s. 1513 f. 
155 Presentation av Minisero della Giustizia, bild 12. 
156 Hann, Baar, a.a. s. 70 ff. 
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kunde göras i patenttvister överlägset störst, vilket också är att ta hänsyn till i 

frågan om i vilka tvister medling ska påbjudas. 

Vad gäller värdet på tvisten går det från det italienska exemplet att se att 

förlikningsgraden minskar kraftigt om det omtvistade värdet överstiger 50 000 

euro. Förlikningsgraden är som högst, över 50 %, vid tvister värda 1000-10 000 

euro.157  

En vanlig invändning mot obligatorisk medling är att ett tvång att medla 

strider mot medlingens grundidéer om frivillighet och självbestämmande.158 Av 

både ENE-studien och Ontariostudien framgår dock att de ombud och parter som 

blev hänvisade till obligatorisk medling generellt var mycket nöjda med 

förfarandet och skulle använda det igen, trots en inledande ovilja att delta. Även 

andra studier tyder på att parter har nytta av medling trots att deltagandet 

inledningsvis inte är frivilligt.159  

Sammanfattningsvis kan konstateras att obligatorisk medling är en åtgärd 

som är ägnad att uppnå de mål om ökad effektivitet i domstolarna som 

eftersträvas. Det kan förväntas att åtminstone ca 40 % av tvistemålen förlikas 

innan domstol blir aktuellt, och i övriga fall är möjligheterna stora att vissa 

delfrågor förlikas och att rättsfrågorna och de faktiska omständigheterna 

preciseras. Trots att det föreligger vissa skillnader mellan olika måltyper och 

värde på tvisten avseende medlingens användbarhet vill jag, mot bakgrund av de 

i övrigt talande resultaten, påstå att detta kriterium i proportionalitets-

bedömningen generellt är uppfyllt. 

 

4.4.2 Finns mindre ingripande alternativ? 

I denna del av proportionalitetsbedömningen gäller det att sluta sig till vilken 

åtgärd som är mest effektiv för att uppnå det eftersträvade målet. Den valda 

åtgärden i detta steg måste även klara det sista steget i bedömningen – den 

allmänna proportionalitetsavvägningen – för att vara förenlig med artikel 6. Om 

                                            
157 Presentation av Ministero della Giustizia, bild 16. 
158 Quek, Mandatory Mediation: An Oxymoron?, s. 484. 
159 Quek, a.a. s. 483. Se även Hanks, Perspectives on Mandatory Mediation, s. 950. 
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åtgärden inte klarar det slutliga proportionalitetstestet får man ta ner 

ambitionerna ett steg och pröva om en mindre ingripande åtgärd som syftar till 

att uppnå det eftersträvade målet samtidigt kan anses vara proportionerlig. Det 

har framgått i avsnitt 3.4.4 att obligatorisk medling kan utformas på olika sätt, 

och i detta avsnitt ska jag närmare utveckla hur. 

Den lagstiftningsåtgärd som skulle leda till flest antal medlingar och därmed 

också sannolikt vara mest effektiv för att uppnå det eftersträvade målet är att göra 

medling strikt obligatoriskt i vissa typer av dispositiva tvistemål. Därmed menas 

ett undantagslöst krav på att parterna ska ha medlat innan de får ansöka om 

stämning i domstol. Med en sådan undantagslös reglering följer dock höga krav 

på proportionalitet, och ur proportionalitetssynpunkt har jag mina betänkligheter 

mot ett strikt obligatorium för parterna att medla. Eftersom det finns situationer 

där medling kan vara en olämplig tvistlösningsmetod (se avsnitt 2.4) förefaller ett 

strikt obligatoriskt krav på medling vara oproportionerligt. Åtminstone riskerar 

utfallet att bli oproportionerligt i ett större antal enskilda fall jämfört med om det 

finns undantag. Det måste finnas undantag för de fall där medling är olämpligt så 

att parterna inte drabbas av onödiga tidsutdräkter och ökade processkostnader. 

Det lär alltså krävas att den obligatoriska medlingen förenas med undantag 

för att minska riskerna att utgöra en oproportionerlig inskränkning i rätten till 

access to court. Den mest effektiva lösningen vore i sådana fall en opt-out där 

parterna i vissa fall kan beviljas undantag från kravet att medla. Det får anses 

fastställt genom Rebooting- och ENE-studien att opt-out är ett betydligt mer 

effektivt alternativ för att få parter att medla jämfört med det liknande opt-in.  

 Det finns alternativa åtgärder som kan syfta till att främja medling utan att 

medlingen blir obligatorisk för parterna. Sådana kan vara informationsplikt för 

advokater, ekonomiska incitament för parterna att välja medling och sanktioner 

om parterna, utan giltiga skäl, väljer att inte medla. Medlingen kommer dock 

fortfarande att vara frivillig. Det är fastslaget att frivillig medling i dagsläget inte 

leder till ett betydande antal medlingar. Även om incitament att medla kan göra 

att antalet medlingar ökar, är det inte sannolikt att ökningen blir betydande. Det 

finns anledning att vara försiktig med att införa sanktioner, vilket jag återkommer 
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till nedan i avsnitt 4.4.3. Åtgärder för att främja medling där medlingen 

fortfarande är frivillig kan inte förväntas vara lika effektiv som obligatoriska 

regler. Den obligatoriska medlingen kan däremot kompletteras med 

informationsplikt och incitament för att göra regleringen så effektiv och 

proportionerlig som möjligt. 

 

4.4.3 Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen 

Så här långt är det utrett att det är ett legitimt syfte att effektivisera de nationella 

domstolsprocesserna för att inskränka rätten till access to court enligt EMKR 

artikel 6. Det står dessutom klart att det mest effektiva sättet att uppnå syftet på 

är att göra medlingen obligatorisk, dock med vissa undantag. Den obligatoriska 

medlingen kan stödjas med andra lagstiftningsåtgärder som informationsplikt för 

ombud, incitament och sanktioner. I detta avsnitt ska jag göra en friare 

proportionalitetsbedömning vari alla relevanta omständigheter av rättslig 

betydelse för frågan kan beaktas. 

Jag vill inledningsvis säga att det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, 

att på ett teoretiskt och generellt plan fastställa hur ingripande en reglering kan 

vara utan att hamna på kant med EKMR artikel 6. En lagstiftningsåtgärd kan 

mycket väl vara proportionerlig i ett enskilt fall men gå över gränsen i ett annat; 

det beror på omständigheterna i varje fall hur bedömningen faller ut. 

Rent allmänt kan sägas att de lagstiftningsåtgärder som införs måste 

bedömas tillsammans för att det ska gå att ta ställning till huruvida 

inskränkningen är proportionerlig. Obligatorisk medling av opt out-modell kan 

redan i sig vara olika inskränkande beroende på hur omfattande undantagen är. Ju 

fler undantag från den obligatoriska medlingen, desto mindre ingripande är 

regleringen. Det har redan förts på tal att vissa undantag bör förekomma, men 

som diskuteras i avsnitt 2.4 lär det vara få fall där medling är rent olämpligt 

varför undantagen från obligatoriet inte bör vara alltför omfattande. Det skulle 

innebära att effektiviteten går förlorad i onödan. Det borde framför allt bli fråga 

om undantag för tvister i måltyper där medling har bevisat låg effektivitet, men 

även undantag för personliga omständigheter skulle kunna komma ifråga. 
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Obligatorisk medling med opt-out kan förenas med incitament att medla, 

såsom skattereduktioner eller återbetalning av processkostnader, vilket har 

förekommit i Italien. Sådana ekonomiska lättnader för parterna måste anses leda 

till att åtgärderna blir mindre ingripande mot parterna jämfört med om 

incitamenten inte hade funnits. Kostnaderna blir på så vis inte en lika stor faktor 

som hindrar parterna att senare gå till domstol. Kostnaderna för själva medlingen 

fungerar på samma sätt. Ju större andel av medlingskostnaderna som kan bäras 

av staten, desto mindre ingripande är obligatoriet att medla.160    

Tid är en annan faktor som är relevant för bedömningen. Om medlingen tar 

för lång tid, antingen för att det dröjer innan förfarandet inleds eller för att själva 

förfarandet dröjer, kan det innebära att access to court inskränks på ett 

oproportionerligt sätt. Artikel 6 EMKR innefattar som bekant en rätt till en 

offentlig förhandling inom skälig tid. Enligt Rebooting-studien tar ett 

medlingsförfarande i Sverige ungefär 30 dagar som längst att genomföra, och det 

varierar inte särskilt mycket för övriga Europa. Jag är därför inte orolig för att 

själva medlingsförfarandet generellt kommer att dra ut på tiden. Däremot, om det 

saknas ett tillräckligt antal utbildade medlare, kan tillgången på medlare vara för 

dålig och parterna får vänta på att medlingsförfarandet ska inledas. I sådana fall 

sitter parterna och väntar på att en obligatorisk del av processen ska börja, 

samtidigt som de är förhindrade att ta tvisten till domstol. 

Frivilligheten att förlikas under medlingen är kanske den viktigaste aspekten 

av alla. Den obligatoriska medlingen kan vara väl avvägd med undantag samt 

snabb och kostnadsfri för parterna, men om parterna tvingas till förlikning under 

medlingsförfarandet spelar de tidigare övervägandena ingen roll. I sådana fall blir 

parterna helt avskurna från tillgången till domstol. Tanken med obligatorisk 

medling är att parterna kan tvingas in i medlingsförfarandet, men de får inte vara 

tvingande att nå en överenskommelse. 

För att motverka att parterna upplever sig tvingade att förlikas i medlingen är 

det av stor vikt att förfarandet är konfidentiellt, att parterna är informerade om 

förfarandet och alternativen samt att medlingsöverenskommelsen är frivillig för 

                                            
160 Jfr mål C 317-320/08 Alassini, där medlingen var gratis, p. 57. 
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parterna. Risker i förhållande till access to court uppkommer om parternas 

kostnader för medlingen är höga, om domstolen granskar vad som förekommit 

under förfarandet eller om parterna åläggs sanktioner för att de inte kommit 

överens.161 

   Det är ett rimligt antagande att, om parterna tvingas att medla samtidigt 

som medlingen innebär stora kostnader för parterna, det innebär en risk för att 

parterna känner sig tvingade att komma överens. Åtminstone kan höga 

medlingskostnader verka som ett starkt incitament till förlikning, särskilt om 

parterna är mer kostnadskänsliga. Jag menar inte att kostnader inte får 

förekomma, men de måste ligga på en sådan nivå att de inte blir en faktor som 

otillbörligen styr parterna mot förlikning. 

 Därutöver är det av stor vikt att konfidentialiteten säkerställs i 

medlingsförfarandet. Om parternas beteende i medlingen kommer att granskas i 

en senare domstolsprocess, finns det en risk för att deltagandet inte blir genuint. 

Det finns studier, utöver de som jag har tagit upp i uppsatsen, som visar att parter 

ofta går med på att medla för att imponera på domaren och skaffa sig fördelar i 

den kommande domstolsprocessen. 162  Det förekommer i länder som har 

obligatorisk medling att parterna kan få sanktioner riktade mot sig om de inte 

deltar med goda intentioner. I Italien kan t.ex. en part som nekar ett 

förlikningsförslag drabbas av rättegångskostnaderna om en senare dom 

överensstämmer med förslaget, även om parten vinner i sak. Jag ställer mig 

mycket tveksam till hur förenliga åtgärder av det här slaget är med EKMR artikel 

6, då risken för att denna typ av sanktioner framtvingar förlikningar är uppenbar.  

Det är angeläget att parterna deltar i medlingen på ett genuint sätt för att så 

gott som möjligt främja förutsättningarna för förlikning. Det är dock säkrare i 

förhållande till access to court att låta den enskilde medlaren verka för att 

parterna ska vara delaktiga, än att framtvinga delaktigheten genom sanktioner. 

Det finns alltid en risk för att metoderna som medlaren använder otillbörligen 

                                            
161 Wissler, The Effects of Mandatory Mediation, s. 571 f. 
162 Quec, a.a. s. 487. 
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kan uppmuntra parterna att förlikas,163 men att reglera förfarandet skulle göra det 

stelbent och därmed förta många av fördelarna med medling. 

 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

Jag har i detta kapitel redogjort för och diskuterat hur obligatorisk medling före 

tillgång till domstol förhåller sig till rätten om access to court enligt EKMR 

artikel 6. Obligatorisk medling är en inskränkning i enskildas tillgång till domstol 

och en sådan åtgärd måste därför uppfylla kraven enligt EKMR på att eftersträva 

ett legitimt syfte av allmänintresse samt vara proportionerlig. 

I avsnitt 4.3 har jag kommit fram till att den legitima målsättning av 

allmänintresse som bör eftersträvas är ökad effektivitet i nationella domstolar. 

Det är visat att obligatorisk medling kan förväntas leda till att antalet tvistemål i 

de nationella domstolarna minskar. Vidare kan det antas att processerna i de 

tvistemål som inte förlikas helt kan strömlinjeformas och bli mer effektiva 

genom att medlingen leder till delvis förlikning eller att de rättsliga frågorna och 

omständigheterna i övrigt preciseras. Bättre tillgång till rättvisa bör inte användas 

som målsättning.  

Obligatorisk medling bör förenas med en möjlighet till opt-out för parterna, 

för att så långt som möjligt undvika att strida mot rätten till access to court 

samtidigt som den ska vara så effektiv som möjligt.164 För att obligatorisk 

medling ska ha störst chans att bedömas som proportionerlig bör förfarandet gå 

så snabbt som möjligt, kostnaderna vara så låga som möjligt, och medlingen kan 

förenas med incitament såsom skattereduktioner, minskade domstolsavgifter och 

liknande. Jag menar inte att det är nödvändigt att förfarandet subventioneras helt 

för att obligatorisk medling ska vara proportionerligt, men det bör göras 

noggranna överväganden i denna del. Eftersom proportionalitetsbedömningen 

görs efter samtliga föreliggande omständigheter är det inte uteslutet att det kan 

riktas sanktioner mot parter som obefogat vägrar att medla, men det finns 

                                            
163 McGregor, Alternative Dispute Resolution and Human Rights, s. 632. 
164 Rebooting the Mediation Directive, s. 8. 
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anledning att vara försiktig med sanktioner så att parterna inte upplever sig 

tvingade att förlikas under medlingen. 

Obligatorisk medling av opt in-modell bör också övervägas i sammanhanget, 

som ett mindre ingripande alternativ än opt-out. Opt-in innebär att det är 

obligatorisk för parterna att delta på ett första medlingssammanträde med en 

kvalificerad medlare, och därefter får de välja om de vill fortsätta med 

medlingen. Fördelarna med en sådan reglering är att parterna får möjlighet att 

fatta ett informerat beslut om de vill medla i tvisten samt att förlikningsgraden 

kan förväntas bli högre om deltagandet i det fortsatta medlingsförfarandet är 

frivilligt. Nackdelen är att opt-in inte skulle vara lika effektivt för att uppnå målet 

att effektivisera domstolarna. 

Det är viktigt att medlingsförfarandet är konfidentiellt och att parternas 

beteende inte kommer att granskas i en senare domstolsprocess. Det är även 

viktigt att preskriptionstiden inte löper, vilket skulle kunna förmå parterna till 

förlikning.165 Detta är åtgärder som har införts med MedL. Jag vill här lyfta att 

frågan om medlingsöverenskommelsen var frivillig eller inte har uppstått i 

Kanada. Två dödsbodelägare tvistade om fördelningen av arvet från modern, där 

den ene klandrade medlingsöverenskommelsen och hävdade att han blivit 

pressad att ingå den. I medlingsöverenskommelsen stod det dock klart och tydligt 

att medlingen kunde avbrytas av vem som helst, när som helst och av vilken 

anledning som helst. Tillsammans med övriga omständigheter var det tydligt att 

det inte hade förekommit tvång vid ingåendet av avtalet.166 Problemet kan alltså 

till viss del lösas kontraktsvägen. 

Jag har tidigare i avsnitt 3.7 diskuterat att rättskulturen i ett visst land eller 

område kan påverka hur medling uppfattas och hur effektivt det är. Det påverkar 

alltifrån vad ombuden rekommenderar till sina klienter till hur parterna ser på 

medling som tvistlösningsmetod. En inledande motvilja mot kompromisser och 

samförståndslösningar kan grunda sig i hur människor av naturen beter sig i 

                                            
165 Mål C-317-320/08, Alassini mfl. 
166 Ontario Superior Court of Justice, fallet Rawlins v. Rawlins, 7890/13. 
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konflikter.167 Det är något att ta hänsyn till i proportionalitetsbedömningen om 

rättskulturen i Sverige är sådan att utsikterna för att medling ska effektivisera 

tvistemålsprocessen är helt obefintliga. Jag har inte funnit någon grund för att tro 

att det finns några dramatiska skillnader mellan Sverige och Italien, Kalifornien 

eller Ontario i detta avseende, men det bör likväl övervägas om obligatorisk 

medling ska införas här i landet.  

Jag nämnde i kapitlets inledning i avsnitt 4.1 att målets vikt spelar in i 

proportionalitetsbedömningen. Det ger upphov till funderingar om de lösningar 

kring obligatorisk medling som t.ex. Italien har använt sig av skulle vara 

proportionerliga även i Sverige, då domstolssystemet här är effektivt relativt 

Italiens. CEPEJ, alltså Europarådets kommission för effektiv rättvisa, benämner 

omloppstiden i svenska domstolar som tillfredsställande i sin rapport från 

2016.168 Det talar för att Sveriges rättsliga möjligheter att införa obligatorisk 

medling inte är lika långtgående som Italiens, då Italien har större problem med 

effektiviteten i sina nationella domstolar. Det betyder inte att det saknas utrymme 

att effektivisera de svenska domstolsprocesserna, men i det här avseendet är 

målets vikt något att beakta vid upplägget av obligatorisk medling. 

För att sammanfatta är det utan tvekan möjligt att inskränka access to court 

genom obligatorisk medling, så länge inskränkningen är proportionerlig. De 

huvudsakliga faktorerna att beakta är hur mycket obligatorisk medling påverkar 

tiden det tar att processa, hur parterna belastas med kostnader och om 

medlingsöverenskommelsen är frivillig så att parterna alltid har möjlighet att gå 

till domstol.169 Slutligen vill jag lyfta fram att subsidiaritetsprincipen och margin 

of appreciation är viktiga för en konventionsstat när det kommer till att inskränka 

rättigheterna enligt EKMR. Om lagstiftning och beslut tar noggrann hänsyn till 

de överväganden som omgärdar obligatorisk medling som en inskränkning av 

access to court, är det till Sveriges fördel när frågan uppstår i ett enskilt fall om 

inskränkningen är proportionerlig eller ej.  

                                            
167 De Palo, D’Urso, Achieving a Balanced Relationship Between Mediation and Judicial Proceedings, s. 
13. Se även avsnitt 2.2.3. 
168 CEPEJ, rapport från 2016, s. 191. 
169 McGregor, a.a. s. 624. 
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5 Vägen framåt för medlingsinstitutet 
Den gällande lagstiftningen i Sverige förutsätter i regel parternas samtycke för att 

ett medlingsförfarande ska komma till stånd. Det framgår av studierna jag 

redogjort för att MedL har haft en nära obefintlig effekt på antalet medlingar som 

förekommer i Sverige, trots förarbetenas entusiastiska vurmande för medling 

som tvistlösningsmetod. Sedan medlingsdirektivet trädde i kraft har medlingens 

breda genomslag i Europa uteblivit, vilket till största del synes bero på att 

medling alltjämt är frivilligt för parterna. Medling kan därför inte sägas vara en 

naturlig del av processen i den rådande rättskulturen. Om lagstiftarens 

förespråkande av medling är allvarligt menat, är det min bestämda uppfattning att 

det krävs att medlingen görs till en obligatorisk del av tvistemålsprocessen. 

En farhåga kring obligatorisk medling i förarbetena, och ett viktigt skäl till 

att det inte övervägs, är att det upplevs strida mot rätten till access to court enligt 

EKMR artikel 6. Vid den här tiden verkar det ha förelegat en viss osäkerhet vad 

gäller förhållandet mellan obligatorisk medling och access to court, och 

slutsatserna präglas därmed av försiktighet.170 Sedan dess har Italien agerat 

föregångsland och genomfört obligatorisk medling med relativt goda resultat. 

Även om rättsläget inte är helt klarlagt talar mycket för att obligatorisk medling 

under rätt förutsättningar är förenligt med artikel 6. Alassinidomen från EU-

domstolen är en stark indikator för detta och det framgår av Europadomstolens 

praxis i övrigt att rätten till access to court inte är fredad från proportionerliga 

inskränkningar. Svårigheterna ligger i att hitta en väl avvägd balans mellan syftet 

att effektivisera processen och enskildas rätt till domstol.     

Det borde vara angeläget för lagstiftaren att fundera över hur medling och 

andra former av ADR kan effektivisera tvistemålsprocessen. Med tanke på att 

domstolsväsendet i princip uteslutande finansieras av skattemedel, är det ett 

angeläget allmänt intresse att effektivisera processerna så mycket som möjligt. 

Eftersom domstolsväsendet i så stor utsträckning finansieras av de som inte 

processar, är det ett skäligt krav att processerna inte ska ta onödigt mycket 

                                            
170 Se även det brittiska fallet Halsey vs. Milton Keynes General NHS Trust från 2004, punkt 9. 
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resurser i anspråk. Om inte förlikning sker i medlingen bör den ändå kunna 

åstadkomma mycket av det som sker i förberedelsefasen i domstolen, och då kan 

domstolen koncentrera sig på att döma i målet när förlikning har misslyckats. 

Det står även klart att medlingen inte enbart kan tjäna allmänna intressen 

genom att effektivisera domstolarna, utan den kan även tillgodose enskilda 

parters intressen av att spara tid och pengar. I exempelvis ENE-studien sparade 

parterna, i pengar, i genomsnitt tio gånger mer på att gå igenom ENE än vad 

ENE-förfarandet kostade. Den extra kostnaden som medlingen innebär kan verka 

avskräckande, men medlingen kan leda till att processen blir mer tidseffektiv och 

mindre kostsam, även om inte fullständig förlikning nås. En klar majoritet gjorde 

stora besparingar även i Ontario.  

Rebooting-studien ställer upp en intressant modell för att räkna ut de 

genomsnittliga vinster i tid och pengar som kan göras genom att införa medling i 

förfarandet. Ekvationen är inte perfekt eftersom den behandlar medlingen på ett 

svartvitt sätt; antingen förlikas parterna eller inte, och om inte så kommer 

domstolsprocessen kosta lika mycket och ta lika lång tid som om medling inte 

hade förekommit. Det tas alltså inte hänsyn till möjligheterna till delvis 

förlikning och övriga effektivitetsvinster som jag har diskuterat tidigare i 

uppsatsen. Med det i åtanke skulle vinsterna potentiellt kunna bli ännu större än 

vad Rebooting-modellen föreslår. Samtidigt tas det inte heller hänsyn till tvister 

som eventuellt uppstår efter att parterna har medlat, t.ex. om 

medlingsöverenskommelsens villkor som i det kanadensiska fallet Rawlins. 

Modellen bör ändå kunna användas för att göra överslag om medlingens 

förväntade effekter för domstolsväsendet och parterna. 

I diskussionen som förts hittills har medling till stor del behandlats som ett 

fenomen som i sig besitter en mängd fantastiska egenskaper. Något raljant 

uttryckt kan det uppfattas som det magiska botemedlet mot onödig och ineffektiv 

byråkrati i de formalistiska domstolarna. Så är det naturligtvis inte. Medling, som 

så mycket annat, blir vad man gör det till. Det finns studier som tyder på att det 

är skillnad mellan att använda och att använda medling. I fallet jag syftar på 

undersöktes hur olika företag arbetade med tvistlösning, och trots att olika 
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företag var lika benägna att hänskjuta tvister till medling var det ena företaget 

långt mer framgångsrikt vad gäller att komma åt medlingens positiva effekter.171 

Det berodde kort sagt på en annan inställning och kultur kring medling hos det 

framgångsrika företaget. Det ligger därmed även ett ansvar på parterna att 

använda det verktyg som medlingen utgör på ett så effektivt sätt som möjligt. 

En grundläggande förutsättning för att medlingen ska bli framgångsrik i 

större skala är tillgång på skickliga medlare. Det framgår tydligast av ENE-

studien att missnöje med den neutrala tredje parten var den största orsaken till 

missnöje med förfarandet. Otillräcklig utbildning har även pekats ut som en av 

svagheterna med den obligatoriska medlingen som infördes i Italien.172 Om 

medling görs obligatorisk kommer det leda till att många av de drygt 40 000 

tvistemål som årligen stäms in till svenska domstolar kommer att behöva gå 

igenom medling, vilket ställer krav på tillgång på utbildade medlare. Om det 

saknas medlare kommer processerna att dra ut på tiden, vilket leder till nya 

problem med artikel 6 EKMR.  

Jag ska avsluta uppsatsen genom att besvara de frågeställningar som legat till 

grund för arbetet, och därigenom uppfylla uppsatsens syfte. Det kan konstateras 

att lagstiftarens oro för att obligatorisk medling strider mot artikel 6 EMKR varit 

överdriven och att det visst kan vara förenligt med konventionen. Det beror på 

hur regleringen utformas och att tillräcklig hänsyn tas till tids- och 

kostnadsaspekterna samt att parterna inte tvingas till förlikning, så att 

inskränkningen i rätten till access to court blir proportionerlig. Genom empirisk 

forskning är det visat att obligatorisk medling generellt leder till att arbetet i 

domstolarna effektiviseras. Den obligatoriska medlingen kan förenas med andra 

åtgärder för att bli så effektiv som möjligt, såsom ekonomiska incitament och 

informationsplikt för advokater. Incitamenten kan användas för att göra 

regleringen mer proportionerlig och informationsplikten kan bidra till att 

advokater och parterna känner sig mer trygga med medlingsprocessen.  

                                            
171 McEwen, Toward a Program-Based ADR Research Agenda, s. 326 f. 
172 Matteucci, Mandatory Mediation – The Italian Experience, s. 12. 



 70 

Ett stort praktiskt problem att hantera om obligatorisk medling ska införas är 

hur tillgången på medlare ska tillgodoses. Om medling görs obligatorisk kommer 

det krävas att medling genomförs i många tusen tvistemål, vilket förutsätter 

resurser på en helt annan nivå än vad som finns idag. Det lär exempelvis krävas 

stora satsningar på medlingsutbildning och att medlare kan certifieras enligt ett 

nationellt system för att ge en bredare legitimitet åt yrket. Domstolsverket ställer 

i dagsläget inga krav på de som anmäler sig till den nationella förteckningen över 

medlare. Jag har därför full förståelse för den som är tveksam till att anlita 

medlare från Domstolsverkets lista. 

För att kunna göra en fullständig proportionalitetsbedömning om obligatorisk 

medling i Sverige är det också behövligt att kunna uppskatta de effekter som den 

kan förväntas få. Härvid behöver undersökas om det i Sverige föreligger 

specifika förhållanden i rättskulturen som ger upphov till vissa förväntningar om 

medlingens nytta. Då det inte finns officiell statistik är sådana undersökningar 

svåra att göra och eftersom det förekommer så få medlingar är det svårt att föra 

omfattande statistik. Ett första steg skulle därför kunna vara att börja studera de 

resultat som medlingen uppnår i t.ex. hyres- och arrendemål. Om resultaten är 

positiva skulle det kunna övervägas att, som i Italien och Ontario, införa 

obligatorisk medling för fler tvistemål under en försöksperiod och därefter 

utvärdera resultaten. Det lär krävas djupare kulturella förändringar för att 

medling ska bli en naturlig och självklar del i tvistemålsprocessen och det är upp 

till lagstiftaren hur ivrigt staten ska arbeta för en sådan förändring. 

Obligatorisk medling är definitivt rättsligt möjligt. Det kommer dock att 

krävas omfattande tillgång på utbildade och kvalificerade medlare för att det ska 

bli ett effektivt tillskott i tvistemålsprocessen.  Utan dessa förutsättningar kan jag 

därför inte se att det i dagsläget är en praktiskt god idé annat än i mindre 

utsträckning. För att medling i framtiden ska kunna ha en betydande påverkan på 

den svenska tvistemålsprocessen, i enlighet med lagstiftarens påstådda 

intentioner, lär det krävas målmedvetet arbete med långsiktiga målsättningar 

samt aktiva åtgärder för att främja medling i Sverige. En bra början på arbetet att 

förändra svensk rättskultur i denna riktning kan vara att införa en nationell 
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standard för medlingsyrket, satsa på utbildning av medlare samt att öka 

kunskapen om medling hos aktörerna i rättsapparaten. Det skulle ge 

tvistemålssystemet kapacitet och förutsättningar att hantera det stora antal 

medlingar som ett obligatorium innebär.     
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