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Abstract 
 

 This paper deals primarily with the developmental potential and use of court -based mediation in 

Swedish law, and its relation to court-based conciliation and the judicial procedure as means to end a 

conflict.  In Chapter 42, Section 17 of the Swedish Code of Judicial Procedure, a judge, before the 

parties have their main hearing, can act as a mediator between the parties to settle the dispute. The 

judge should, according to the law, always try to make the parties come to an agreement before the 

main hearing. This obligation can be fulfilled either through the use of court-based conciliation, or 

court based mediation. Mediation as such is rarely used in Sweden, and one of the goals of this essay 

is to try to provide a tentative answer to why that might be the case.  The second goal is to try to 

find a consistent, yet flexible notion, of the concept of “jurisdiction”, and to provide an explanation 

for the relation between mediation as an alternative method for dispute resolution and the judicial 

procedure.                                                                                                                                             

 

Sammanfattning 
 

Uppsatsen behandlar användningen av medling i svensk rätt, samt dess utvecklingspotential. I dispo-

sitiva tvistemål regleras domarens möjlighet att verka för att parterna uppnår en förlikning under 

förberedelsen i 42 kap. 17 § RB. Domaren skall, om så inte befinns olämpligt, verka för att parterna 

förlikas eller, om målet lämpar sig för det och parterna samtycker, hänskjuta målet till särskild med-

ling varvid en medlare skall förordnas. Alternativet till dessa alternativ är att gå direkt till huvudför-

handling. Det åligger emellertid domaren att avgöra huruvida målet att nå förlikning eller samför-

ståndslösning bäst uppnås genom domstolsledd förlikningsverksamhet, eller om målet bör överläm-

nas till särskild medling.  Uppsatsen syftar dels till att undersöka varför bruket av särskild medling är 

tämligen begränsat, dels att närmare granska och analysera rättskipningsbegreppets innebörd, och 

därmed åskådliggöra skillnader och likheter mellan medling och ordinär civilprocess som tvistlös-

ningsmetoder. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människan är av naturen en social varelse, en egenskap som medför såväl för- som nackdelar. 

Tillfredsställandet av människans sociala behov tar sig bland annat uttryck i tillskapandet av de 

samhälleliga strukturer som (idealiskt sett) förmår samordna våra individuella strävanden, med 

en drägligare tillvaro för alla samhällsmedlemmar som slutmål. Mänsklig samvaro alstrar emel-

lertid även friktion, vilken förr eller senare kan komma att manifesteras i en konflikt. Ordet 

”konflikt” härrör ur det latinska ”conflictus” som bildats av verbet ”confligo”, vilket betyder 

”sammanstötning”, ”kollision”, eller ”råka i strid med ”.1

Emellertid är det den mänskliga samvarons friktionsgenererande egenskap, vilken konkreti-

seras i form av meningsskiljaktigheter, som säkerställer den mångfald av åsikter som är ound-

gänglig för all individuell såväl som samhällelig utveckling.

 Ordet ”konflikt” synes således vid 

första anblick beteckna en abstrakt term för krocken mellan motsatta intressen. I ovan nämn-

da avseende kan mänskligt umgänge därmed i någon mening betraktas såsom konfliktdrivan-

de. 

2

Juristskråets förhållande till konflikter är speciell, såtillvida att de utgör yrkeskårens egentli-

ga födokrok. Juristerna är helt enkelt beroende av ett ständigt tillflöde av nya konflikter. Den 

norske kriminologen Niels Christie uttrycker beroendeförhållandet ifråga på följande sätt:

 Om potentiella konflikter är en 

ofrånkomlig konsekvens av all mänsklig samvaro, fordras det av varje samhälle att välutveck-

lade och väletablerade konfliktlösningsmetoder står till de trätande parternas förfogande för 

att en uppkommen konflikt ska kunna biläggas skyndsamt (samt dess skadeverkningar kunna 

minimeras). 

3 

”Jurister är särskilt bra på att stjäla konflikter. De är utbildade för det.”4

                                                           
1 Se http://www.ne.se/konflikt 
2 Norman & Öhman, s. 18f. 
3 Vad Christie ville förmedla var förvisso att konflikterna borde återbördas till folket, men det ställningstagandet 
påverkar dock inte i sig sanningshalten i påståendet att jurister de facto livnär sig på konflikter. 
4 Christie, Niels, Conflict as Property, The British Journal of Criminology No.1, 1977 

 Historiskt sett har ju-

risternas tillgång till lejonparten av de konflikter vilka de trätande parterna inte har förmått 

lösa på egen hand säkerställts genom att en part stämmer sin motpart vid allmän domstol. På 
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senare år har emellertid intresset för så kallad ADR (Alternative Dispute Resolution), vilket 

utgör ett paraplybegrepp för en rad olika5 till ordinär domstolsprocess alternativa metoder för 

att lösa tvister, successivt tilltagit.6

Denna situation utgjorde realitet i USA under 1970-talet, då den så kallade Poundkonferen-

sen hölls. Utgångspunkten var att undersöka hur man skulle åtgärda problemen med de långa 

handläggningstiderna. Alternativa tvistlösningsmetoder i allmänhet, och medling i synnerhet, 

kom att bli ett av konferensens svar på denna fråga.

 Tvistlösningsmetoder vilka utgör alternativ till domstols-

process har förhistoriska anor, men i en modern kontext var det primärt insikten om att en 

ständigt tilltagande målstillströmning hos domstolarna förlänger handläggningstiderna och 

ökar processkostnaderna för de tvistande parterna, vilket skapar ett missnöje som inverkar 

menligt på tilltron till rättsväsendet.  

7 Professor Frank Sanders framhöll att ett 

ökat bruk av medling i vissa typer av tvister, kunde vara ett sätt att avlasta domstolarna.8 Kon-

ferensen gav upphov till tre så kallade Neighbourhood Justice Centers, vars syfte var att utröna 

i vilken utsträckning medling kunde brukas för att lösa tvister. Resultatet var tillfredställande; 

målbalanserna minskade, och antalet center ökade till dagens till antalet över 400.9 Dessa cent-

ra bidrog till utvecklingen av fler alternativa tvistlösningsformer enligt ”multi-door”-konceptet, 

där en part i tvist från en rad olika tvistlösningsmetoder själv kan välja den som är mest läm-

pad för vederbörandes tvist.10

Bruket av alternativa tvistlösningsmetoder har sedan dess spridits och tilltagit, och före-

kommer, bortsett från i USA, främst i Canada, Australien och England.

 

11 Inom EU, har det 

relativt nytillkomna medlingsdirektivet12

Ett efter individuell bedömning ökat bruk av medling såsom tvistlösningsmetod kan bidra 

till att minska och avlasta domstolarna, samt därmed förkorta handläggningstiderna och åter-

 (samt de hos medlemstaterna lokala implementering-

arna av detsamma) kommit att understryka tilltron till medling såsom ett effektiv konfliktslös-

ningsalternativ till domstolsprocess. 

                                                           
5 Till begreppet brukar bl.a. förhandling (negotiation), förlikning (judicial settlement), medling (media-
tion/conciliation) samt skiljeförfarande (arbitration) räknas. 
6 Norman & Öhman, s. 17. 
7Della Noce, s. 546. 
8Frank E.A., s. 74. 
9Lindell, Alternativ tvistlösning; särskilt medling och skiljeförfarande, s. 9. 
10Lindell, Alternativ tvistlösning; särskilt medling och skiljeförfarande, s. 10. 
11 Lindell, Alternativ tvistlösning; särskilt medling och skiljeförfarande, s. 9. 
12Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 [hädanefter benämnt ”medlingsdirekti-
vet”] 
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ställa förtroendet till rättsväsendets tvistlösningsförmåga. Konsekvensen härvidlag blir dock 

inte bara att de bestulnas egendom (konflikten) återbördas till dess rättmätiga ägare – genom 

återbördandet förlorar även rättsväsendet kontrollen över tvister vilka skulle ha bidragit till att 

säkerställa den materiella rättens genomslag, och därmed fullgöra vad som brukar benämnas 

civilprocessens handlingsdirigerande respektive rättsskapande funktion. 

Följande uppsats ämnar göra en ansats till att genomlysa bruket av medling i Sverige, samt 

ställa frågan vem som egentligen har legitima anspråk på att slita ett dispositivt tvistemål; rätts-

väsendet eller de enskilda, trätande parterna. I anslutning till detta, kommer även rättskip-

ningsbegreppet att diskuteras och analyseras. 

 

1.2 Syfte och disposition 

Bruket och utvecklingen av alternativa tvistlösningsförfaranden tilltar, såväl på internationellt 

som nationellt plan. Genom medlingsdirektivet,13

                                                           
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 

 vilket syftade till att förbättra tillgången till 

rättvisa (”access to justice”) inom EU, samt dess genomförande i svensk rätt genom riksda-

gens beslut att anta proposition 2010/11:128 , har medling såsom tvistlösningsform kommit 

att bli än mer aktuellt på nationellt plan än tidigare. Proposition 2010/11:128 syftade till att 

förbättra möjligheterna att lösa tvister på frivillig väg, till viss del genom skärpta krav på tings-

rätt att verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller medling. Det tilltagande 

intresset för medling till trots, har det endast i ganska begränsad omfattning bedrivits forsk-

ning på området.  

Syftet med denna uppsats är därför att beskriva och undersöka bruket av särskild medling 

såsom tvistlösningsmetod vid svenska allmänna domstolar i synnerhet, men även medling i 

allmänhet kommer i viss att mån behandlas. Den förhandenvarande regleringen av särskild 

medling i 42 kap. 17 § RB kommer, mot bakgrund av medlingsdirektivet och proposition 

2010/11:128, att granskas. Avslutningsvis kommer frågan om hur medling såsom tvistlös-

ningsförfarande förhåller sig till rättskipningsbegreppet att behandlas; vad är rättskipning, 

skall medling betraktas såsom alternativ eller ett alternativ till rättskipning, och vad får re-

spektive synsätt för konsekvenser? 
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1.3 Metod 

Uppsatsen bygger i huvudsak på traditionell rättsdogmatisk metod, där fastställande av gällan-

de rätt sker medelst bruk av rättskälleläran, inklusive rättskälleprinciper såsom den vedertagna 

normhierkarkin (lag, förarbeten, rättspraxis samt juridisk doktrin). Då medling såsom alterna-

tiv tvistlösningsmetod i allt väsentligt utgör ett utomprocessuellt förfarande, är bristen på fakta 

och statistik om hur och i vilken utsträckning institutets begagnas påtaglig. På förekommen 

anledning, utformades i samband med uppsatsens författande en enkätstudie, riktad till de 

medlare som har upptagits i Domstolsverkets förteckning över medlare vilka har uppgivit sig 

villiga att medla i dispositiva tvistemål. Genomgången och analysen av detta material syftar så-

ledes till att i någon mån kompensera tidigare uppgivna brist, samt i övrigt komplettera ovan 

nämnda metodologiska utgångspunkt. 

 

2 Medling i svensk rätt – historik, bruk och utvecklingspotential 

2.1 Kort historik 

Medling som tvistlösningsmetod har i svensk processrättslig kontext, existerat som begrepp 

sedan Processlagberedningen i slutet av 1930-talet formulerade sitt förslag till den bestämmel-

se i rättegångsbalken vilken reglerar möjligheten att hänskjuta ett mål till särskild medling, det 

vill säga 42 kap. 17 § RB.14 Trots medlingsförfarandets anor, anlitas det dock tämligen sällan i 

jämförelse med exempelvis USA, Australien och Kina. Tingsrätterna för ej statistik när det 

gäller hänskjutande av tvist till medling, men ur en enkätstudie till Sveriges tingsrätter som 

genomfördes 2004-05, vilken 52 av totalt 59 tingsrätter besvarade, framgick att man under den 

ifrågavarande tidsperioden hade förordnat om medling i uppskattningsvis 157 mål.15Av det to-

tala antalet respondenter hade 20 tingsrätter inte förordnat om medling i ett enda mål. Den to-

tala förlikningsprocenten låg på cirka 74 procent, vilket överstiger det ungefärliga antalet för-

likningar (ca. 60 procent).16

                                                           
14 SOU 1938:44, s. 437. 
15 SOU 2007:65, s. 95. 
16 SOU 1982:26 , s. 137. En något föråldrad och sålunda inte fullt ut tillförlitlig uppgift. 

 I Kina däremot är medling den primära tvistlösningsformen, där 
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4000-åriga anor givit upphov till cirka 800 000 medlingscentra på lokal och nivå.17 I USA bila-

des affärstvister med ett sammanlagt värde på 1,5 miljarder dollar utan domstolsinblandning år 

1994.18

 

 

2.2 Tvistelösningsutredningen och medlingsdirektivet 

 

När utredningen om alternativa tvistlösningsformer,19 som bortsett från att ta ställning till om 

det bör vidtas några åtgärder i syfte att öka användningen av medling i dispositiva tvistemål i 

domstolarna, även hade i uppdrag att belysa förutsättningarna för samt överväga utformning-

en av ett alternativt tingsrättsförfarande för dispositiva tvistemål20

Regeringen valde emellertid att frångå utredningens förslag, och författningsförslaget ut-

mynnade i huvudsak i en inskärpning av 42 kap. 17 § RB, där det stadgas att rätten skall verka 

för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning, om det inte är 

olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter (tidigare omfattade 

skyldigheten endast att verka för förlikning när så ansågs lämpligt). Även en möjlighet till 

 avgav sitt slutbetänkande, så 

innehöll det en rad radikala förslag på förändringar av regleringen av (särskild) medling i dis-

positiva tvistemål. Utredningen föreslog att den förlikningsverksamhet som sker i domstolarna 

i dispositiva tvistemål primärt ska ske genom medling, i andra hand genom domstolsledd för-

likningsverksamhet. Fördelarna med en dylik reglering befanns vara att parterna får föra för-

likningsförhandlingar inför en person som har intresse och fallenhet för sådan verksamhet och 

som dessutom är utbildad på området. Medlingen skulle regleras i en särskild lag om medling i 

allmän domstol, och varje domstol skulle enligt förslaget utse två domare vid domstolen, som 

skulle erhålla utbildning på området, för att därefter kunna förordnas till medlare. Eftersom de 

av domstolarna utvalda domarna skulle medla inom ramen för sina respektive anställningar, 

skulle dessutom medlingen bli kostnadsfri för parterna. Medlingen skulle vara frivillig, och i de 

fall medling inte initieras, skulle rätten liksom tidigare verka för förlikning inom ramen för må-

lets handläggning. 

                                                           
17 Se Norman, J, Medling och andra typer av ADR, s. 64, samt Dr. Cao Pei, s. 235 ff. 
18 Norman, s. 119. 
19 Se SOU 2007:26. 
20 De två föreslagna alternativa tvistemålsförfarandena, snabbrättegång och förhandsbeslut, avfärdades i sin hel-
het av regeringen, se prop. 2010/2011:128, s. 17. 
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medling i hovrätt, vilket tidigare ej funnits, infördes i 50 kap. 11 § RB. Vissa har tolkat refor-

merna som ett första steg mot införandet av rättsmedling i Sverige, vilket dock kan diskute-

ras.21

Under en längre tid har en diskussion kring för- och nackdelarna med att slita affärstvister 

utanför allmän domstol förts, och de argument som lagts fram för valet av skiljeförförande 

framför domstolsprocess är i stor utsträckning tillämpliga även på medling. Förfarandets icke-

publika karaktär samt kontrollen över processen med avseende på valet av domare (vilket i en 

domstolsprocess sker genom lottdragning) utgör exempel på detta.

 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog år 2008 ett direktiv (2008/52/EG) 

om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Direktivets primära syfte var att främja 

tillgången till tvistlösning och uppgörelser i godo genom att uppmuntra till bruk av medling 

genom en balanserad avvägning mellan medling och ordinär tvistemålsprocess. Senast den 21 

maj 2011 skulle direktivet ha implementerats, vilket primärt skett genom lag (2011:860) om 

medling i vissa privaträttsliga tvister (MedL), som trädde ikraft 1 augusti 2011. En rad med-

lingsfrämjande åtgärder införlivades härmed i svensk rätt, bland annat möjligheten att förklara 

en (privat) medlingsöverenskommelse verkställbar, samt att frysa tale- och preskriptionstider 

under pågående medling. 

 

2.3 Medlingens för- och nackdelar visavi domstolsprocess 

22 Typiskt sett är också, om 

tvisten ifråga lämpar sig för det, medling förenat med såväl tids- som kostnadsbesparingar för 

alla involverade parter.23

Finns det då några tydligt identifierbara nackdelar med att anlita medling som tvistlös-

ningsmetod? En uppenbar risk med att hänskjuta en vid domstol anhängiggjord tvist till med-

ling (eller i egenskap av ombud rekommendera privat medling), trots att den inte lämpar sig 

 Även den i förhållande till ordinär domstolsprocess ökade möjlighe-

ten att bibehålla viktiga affärsrelationer efter avslutad medling (då möjligheten att nå en breda-

re uppgörelse som även beaktar annat än den föreliggande tvisten, och som båda parterna 

uppfattar som en rättvis och skälig lösning på deras tvist, är större) är ytterligare en viktig för-

del med medling. 

                                                           
21 Norman & Öhman, s. 143. 
22 Engström, s. 14. 
23 Jämför med kostnaden för (såväl i termer av tid som pengar), i värsta fall, processandet i tre instanser - med 
avseende såväl på parternas, deras ombud, som samhällets kostnader för processen. 
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för nämnda tvistlösningsförfarande, är att parternas kostnader för tvistens avhjälpande ökar, 

då de inte bara solidariskt får stå för medlararvodet (samt respektive ombuds arvode under 

medlingen), utan även får bekosta ombudsarvoden under domstolsprocessen, samt att tap-

pande part får stå för rättegångskostnaderna. Således krävs en viss förmåga att urskilja vilka 

mål som lämpar sig för medling, om man önskar eliminera risken för att dyrbara resurser öds-

las på medlingsförsök vilka med stor sannolikhet riskerar att misslyckas.  

Ytterligare en risk som medling medför är effekten av avsaknaden av förfarandegarantier. 

Förfarandet är inte reglerat, och omfattas därmed inte av art. 6 EKMR. Detta medför en risk 

för att den svagare partens rättigheter inte i samma utsträckning som vid en ordinär domstols-

process tillvaratas. 

 

2.4 Förekomst av medling i svensk rätt 

Medling som tvistlösningsförfarande förekommer i svensk rätt i en rad olika typer av tvister. 

Bortsett från särskild medling enligt 42 kap. 17 § RB respektive medling i tvister vilka faller 

under MedL tillämpningsområde, kan nämnas att medling brukas som tvistlösningsmetod i 

vissa arbetstvister,24 i arrende-, bostadsrätts- och hyrestvister enligt jordabalken, i upphovs-

rättsliga tvister enligt lag (1980:612) om upphovstvister samt i vissa brottmål enligt lag 

(2002:445) om medling med anledning av brott.25

En i sammanhanget viktig åtskillnad görs mellan å ena sidan särskild medling, och å andra si-

dan utomprocessuell medling (vilken kan vara såväl helt fristående, som företas vid ett utom-

processuellt medlingsinstitut som Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut eller Väst-

svenska Handelskammaren). Det åligger tingsrätten att, om det inte är olämpligt med hänsyn 

till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, enligt 42 kap. 17 § 1 st RB verka för att 

 I föreliggande uppsats behandlas endast sär-

skild medling enligt RB, samt medling företagen i enlighet med vad medlingslagen föreskriver. 

 

2.5 Särskild medling, rättsmedling samt privat (utomprocessuell) medling 

                                                           
24 Se 46 § MBL. 
25 Medling i brott är avsett att utgöra ett komplement till den svenska straffprocessen i vissa  fall avseende unga 
lagöverträdare. Det i brottsmedling aktuella rättvisebegreppet är reparativt, det vill säga, sätter den brottsutsatte i 
centrum (vilket kan jämföras med retributiv respektive rehabiliterande rättvisa, där staten respektive gärnings-
mannen står i fokus). Se Marklund, Ett brott – två processer,  s. 3 f.  
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parterna (i ett dispositivt tvistemål) förliks.26

Särskild medling är domstolsanknuten såtillvida att medlingsförfarandet initieras av dom-

stol genom ett beslut om hänskjutande till medling samt förordnande av medlare inom ramen 

för handläggningen av en vid domstolen pågående process. Rättsmedling däremot (som dock 

ej finns i svensk rätt), exempelvis i den ordning som stadgas enligt lov om mekling och retter-

gang i sivile tvister i Norge, sker vid domstolen och ofta utförs av en vid domstolen anställd 

domare.

 Bestämmelsen som reglerar bruket av särskild 

medling återfinns i 42 kap. 17 § 2 st RB. Enligt nämnda stadgande får rätten vid tillämpning av 

första stycket, i ett mål där förlikning om saken är tillåten, besluta om särskild medling, om 

parterna samtycker till det. I sådant fall ska rätten förelägga parterna att inställa sig till ett 

sammanträde inför medlare som förordnas av rätten och ange inom vilken tid medlingen se-

nast ska vara slutförd.  

27

En generell, grundläggande definition av medling är att det avser ett tvistlösningsförfarande 

där en opartisk tredje person – medlaren – inträder i konflikten i syfte att hjälpa parterna 

komma överens.

 

Den grundläggande skillnaden kan sägas bestå uti det faktum att särskild medling endast 

kan initieras då en tvist redan har anhängiggjorts vid domstol, genom handläggande domares 

beslut med parternas samtycke, medan privat medling kan initieras när som helst under tvis-

ten, utan att föregående stämning utfärdats och målets förberedande inletts. 

 

2.6 Vad är medling? 

28 Det finns även definitioner av begreppet som inte inbegriper kravet på 

opartiskhet.29 Medling brukar i regel endast kunna initieras på parternas begäran eller med de-

ras samtycke. Förfarandet präglas således av frivillighet, varför medlaren inte kan kan påtvinga 

parterna något eller döma mellan den, utan istället för att likt domaren tillämpa en rättsregel på 

det tvistiga sakförhållandet, bistå parterna i tillskapandet av en för deras tvist lämplig norm.30

                                                           
26 För indispositiva tvistemål begagnas i nämnda lagrum istället för termen ”förlikning” ordet ”samförståndslös-
ning”. 
27 Lindell, Alternativ rättsskipning eller alternativ till rättsskipning?, s. 192. 
28 Moore, C.W, s. 15. 
29 För vidare diskussion, se Lindell, Civilprocessen, s. 686. 
30 Lindell, Civilprocessen, s. 686. 

 

Bortsett från begreppets ovan nämnda kärna, har det definierats på en rad olika sätt av rättsve-
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tare, olika länders lagstiftningar och ADR-organisationer. Nadja Alexander beskriver betydel-

sen av medlingsbegreppets definition på följande sätt: 

 
Conceptual definitions of mediation draw upon the objectives and values of the 

process without reference to its actual practice. […] They frequently try to identify 

the underlying philosophy of mediation and set theoretical parameters, objectives 

and criteria for conducting the process.31

Man kan beskriva medling såsom blott en mer effektiv form av förhandling: ”Mediation is, 

simply, facilitated negotiation. A mediator attempts to help people negotiate more efficiently 

than they could on their own.”

 

 

32 Genom en dylik definition blir det dock svårare att hävda att 

medling utgör ett från förhandling väsensskilt tvistlösningsförfarande. FN-organet UNCI-

TRAL (United Nations Commission on International Trade Law) har i sin modelllag (Model 

Law on Commercial Conciliation) [hädanefter MLICC] definierat medling på följande sätt:33

Här understryks att det är parterna som skall vända sig till och anlita medlaren, samt att medla-

ren saknar (reell) makt över tvistens eventuella biläggande. Sverige har valt att inte införliva 

MLICC i svensk rätt.

  

 
3. For the purposes of this Law, “conciliation” means a process, whether referred to 

by the expression conciliation, mediation or an expression of similar import, whereby 

parties request a third person or persons (“the conciliator”) to assist them in their at-

tempt to reach an amicable settlement of their dispute arising out of or relating to a 

contractual or other legal relationship. The conciliator does not have the authority to 

impose upon the parties a solution to the dispute. 

 

34

A process in which a mediator facilitates [min kursivering] communication and ne-

gotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding 

their dispute.

 En definition som medlingsbegreppet som understryker medlarens i 

konfliktlösningen underlättande roll, återfinns i den amerikanska Uniform Mediation Act: 

 

35

 

 

                                                           
31 Alexander, s. 13. 
32Stitt, Alan, Mediation: A Practical Guide, s. 1. 
33 Termerna ”conciliatiation” respektive “mediation” betraktas i regel såsom synonyma i en internationell kontext. 
34 Engström, s. 117. 
35 Uniform Mediation Act (2001) (United States)  
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I ovanstående definition framgår i övrigt att dennes kommunikations- och förhandlingsunder-

lättande hjälp syftar till att parterna på frivillig väg skall nå överenskommelse gällande deras 

tvist. En medlingsdefinition kan vara mer eller mindre deskriptiv, det vill säga, beskriva hur 

medlaren de facto skall (eller bör) går tillväga i sin praktiska verksamhet. Det australiensiska 

NADRAC (National Alternative Dispute Resolution Council) definierar medlingsförfarandet 

på följande sätt: 

 
Mediation is a process in which the participants to a dispute, with the assistance of 

a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, devel-

op options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The media-

tor has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or 

the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of medi-

ation whereby resolution is attempted. Mediation may be undertaken voluntarily, 

under a court order, or subject to an existing contractual agreement.36

Med uttrycket ”ett strukturerat förfarande” avses ett förfarande som omfattar en inledande 

fas, en aktiv medlingsfas, samt en avslutande fas. I första fasen förklarar medlaren hur förfa-

 

 

Bortsett från att ovanstående definition inbegriper såväl särskild som utomprocessuell med-

ling, bör här iakttas att krav uppställs på medlarens kvalifikationer (dispute resolution practi-

tioner). Av för svenskt rätts vidkommande större intresse torde dock medlingsdefinitionen i 

medlingsdirektivet vara. 

a) medling : 

 

ett strukturerat förfarande, oavsett beteckning, genom vilket två eller flera parter i 

en tvist på egen hand frivilligt försöker nå en överenskommelse om lösning av tvis-

ten med hjälp av en medlare. Förfarandet kan inledas av parterna, eller föreslås eller 

beslutas av domstol eller föreskrivas enligt en medlemsstats lagstiftning. 

 

Det omfattar sådan medling som utförs av en domare som inte ansvarar för hand-

läggningen i domstol av tvisten i fråga. Det omfattar inte de försök att lösa en tvist 

som under handläggningen i domstol av tvisten i fråga görs av den eller de domare 

som har tilldelats målet. 

 

                                                           
36 http://www.nadrac.gov.au/what_is_adr/GlossaryOfADRTerms/Pages/default.aspx (hämtad 20130222) 
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randet går till samt ingås avtal om medling parterna emellan, i den aktiva fasen bedrivs själva 

medlingen, och i den avslutade fasen, om parterna genom medlingen nått en överenskommel-

se, klargörs innehållet i medlingsöverenskommelsen.37

Enligt regeringen bör en medlingsdefinition vara allmänt hållen.

 Direktivets medlingsdefinition gavs i 3 § 

medlingslagen följande utformning: 

Medling: ett strukturerat förfarande genom vilket två eller flera parter med hjälp av 

en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en uppkommen tvist. 

 
38 Då direktivets rättsverk-

ningar är villkorade av att den medling som har företagits överensstämmer med den i lagen 

angivna definitionen, medför den vaga medlingsdefinitionen att risken för att viss medling ej 

omfattas av direktivets rättsverkningar är starkt begränsad (detta då inga krav, vare sig på med-

larens kvalifikationer eller förfarandets form, uppställs i definitionen). Vad som istället är av 

betydelse är det uppnådda resultatet.39

Medlaren har till uppgift att försöka klarlägga och hjälpa parterna att formulera sina respektive 

behov och intressen, öppna såväl som dolda. Detta ger den enskilda parten en förståelse för 

motpartens motiv, vilket öppnar upp för överenskommelser vilka inte varit möjliga om parten 

saknat kunskap om vad motparten strävar efter.

  

Den slutsats man kan dra av ovanstående synes vara att hur medlingsförfarandet (i varje 

sammanhang där det tillämpas) definieras påverkar i en icke obetydlig grad såväl hur medling-

en går till, som var gränsen gentemot övriga likartade tvistlösningsmetoder (förhandling, dom-

stolsledd eller utomprocessuell förlikning etc.) dras. 

 

2.7 Medlarens roll 

40 Medlaren skall bistå parterna med lösnings-

förslag och vid behov värdera förslagen, framtagandet av slutbud samt vid upprättandet av 

det avtal vilket befäster en eventuell medlingsöverenskommelse.41

Hur medlaren går tillväga för att åstadkomma detta varierar beroende på vilken typ av med-

ling denne bedriver. Initialt kan man skilja mellan medling som har en bred respektive smal 

 

                                                           
37 Lindell, Civilprocessen, s. 713. 
38 Prop. 2010/11:128, s. 41. 
39 A.a., s. 40 f. 
40 Lindell, Civilprocessen, s. 690. 
41 A.a.,s. 690. 
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definition av tvisten. En bred definition främjar en intregrativ kontext, vilket innebär att par-

ternas behov och intressen genom klarläggande (och inte endast tvisten per se) beaktas. En 

smal definition av tvisten skapar däremot med största sannolikhet en distributiv kontext, där 

medlaren, redan innan medlingsförfarandet inletts, utgår ifrån att parternas positioner är fixe-

rade och den ena därmed kommer att vinna och den andre förlora.  

Man skiljer i medlingslitteraturen i huvudsak mellan tre olika typer av medling, ”facilitative 

(underlättande) mediation”, ”evaluative mediation” samt ”transformative mediation”. Facilite-

rande medling avser primärt underlätta kommunikationen parterna emellan i syfte att optimera 

förutsättningarna för att en förlikningsöverenskommelse skall träffas. Den underlättande med-

laren ansvarar endast för att strukturera och sätta ramarna för själva konfliktlösningsprocessen; 

ansvaret för konfliktens lösning ligger helt och hållet på parterna. Under evaluerande medling 

värderar medlaren själva tvisten, och kan därmed komma med konkreta lösningsförslag samt 

även ge sin uppfattning om vad utgången skulle kunna tänkas bli om parterna istället valde att 

slita tvisten i rättssalen. Transformativ medling fokuserar på att förändra (”transformera”) par-

ternas kommunikation för att de skall få en bättre förståelse av varandras respektive situation, 

och därmed komma närmare en lösning på konflikten. Hur medling går till i praktiken är dock 

inte föremål för vidare behandling i föreliggande uppsats. 

 

2.8 Vilka tvister lämpar sig för medling? 

I förarbetsuttalandet omnämns såsom konflikter för vilka särskild medling som tvistlösnings-

metod anses vara särskilt lämplig, tvister vilka kan förväntas ta stora resurser i anspråk av det 

ordinära domstolsförfarandet.42 Mål som rör rena rättsfrågor, mål där yrkandena och pro-

cessmaterialet kan preciseras utan särskilda svårigheter, mål som rör ”bagatellbelopp”, samt 

mål vilka innefattar mindre omfattande bevisning, framstår därmed enligt ovan nämnda ställ-

ningstagande som mindre lämpliga för särskild medling.43 Medlingsförfarandet kan sålunda i 

huvudsak tänkas komma ifråga i tvister där utredandet av parternas ståndpunkter och genom-

gången av bevisningen framstår som mycket kostsam och tidsödande.44

                                                           
42 Prop. 1986/87:89, s. 207. 
43A.a.s., 207 f. 
44A.a.s., 207. 

 Emellertid bör här-

med inte användningen av medlingsförfarandet reserveras för mål vilka kan antas kräva stora 

resurser (även om förfarandet troligtvis ofta kan tänkas bli aktuellt i just denna typ av mål), 
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utan rätten bör i princip i varje enskilt mål ta ställning till om det är förlikningsförhandlingar 

eller särskild medling som är mest lämpligt utifrån vad tvisten rör, dess omfattning, parternas 

inställning samt i övrigt i det enskilda fallet föreliggande särskilda omständigheter.45 Även kon-

flikter mellan parter vars affärsrelation tillskrivs ett högt ömsesidigt värde, framstår som sär-

skilt lämpade för medling, då möjligheten att vid medling se till parternas behov och intressen 

(och därmed även beakta utomrättsliga faktorer) talar för att en bredare uppgörelse parterna 

emellan kan uppnås då medling begagnas.46

Ovanstående utgör en god utgångspunkt, som dock kan nyanseras. Vindeløvs perspektiv 

på när medling kan anses lämpligt är i detta avseende belysande; ”Som udgangspunkt kan der 

mægles i stort set alle typer konflikter, hvis partene vil. Har parterna derimod behov for en 

stilling tagen til et principiellt spørgsmål, er mægling ikke egnet, og en formel domstols 

avgørelse at foretrække”.

  

47 Parternas inställning synes vara det som avgör valet av tvistlös-

ningsmetod, oaktat konfliktens art. Att tvister vilka (i princip) rör rena rättsfrågor framstår 

som mindre lämpade för medling, synes dock som mer eller mindre uppenbart – om de tvis-

tande parterna endast är ute efter ett snabbt avgörande, i en tydligt avgränsad tvist, där bevis-

materialets omfattning är begränsat, finns en risk att medling såsom tvistlösningsmetod endast 

fördröjer tvistens lösning. Men, även om medling fungerar bäst mellan jämställda parter och 

på frivillig basis, så har de rättssystem där medling är obligatorisk uppvisat framgångsrika re-

sultat.48

Valet av tidpunkt för förordnande av medlare är en grannlaga uppgift. Å ena sidan bör ett för-

ordnande ske relativt omgående, då de processekonomiska vinsterna med en lyckad medling 

minskar med en tilltagande tidsåtgång. Å andra sidan, bör i vart fall ett sammanträde på förbe-

redelsestadiet ha hållits för att tvisten ska kunna erhålla en acceptabel grad av strukturering.

 

 

2.9 Tidpunkt för förordnande av medlare 

49

Samtidigt framhålls det på vissa håll i doktrinen som önskvärt att utgångspunkten bör vara 

att medling sker så snart som möjligt, helst innan stämning sker, då en snabb lösning på tvis-

 

                                                           
45 Prop. 2010/11:128, s. 28. 
46 Norman & Öhman, s. 121. 
47 Vindeløv, Konfliktmægling, s. 103. 
48 Norman & Öhman, s. 52. 
49 Prop.1986/87:89, s 207, SOU 1982:26, s. 160. 
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ten framstår som mer sannolik innan den har hunnit blossa upp.50 I takt att tvisten eskalerar, 

tillförs den mer energi och parternas positioner blir därmed också alltmer låsta, vilket ökar ris-

ken att man faller i den så kallade ”sunk-cost”-fällan.51

Ur förarbetena framgår att man överlåter frågan om medling bör väckas åt den handläg-

gande domaren.

 En rationell förhandlare bortser från 

historiska kostnader och bestämmer sitt agerande utifrån eventuella framtida kostnader och 

nyttoutfall. Vi förmår dock sällan agera i enlighet med det som är att betrakta som mest ratio-

nellt, varför många faller offer för ”sunk-cost”-fällan. Detta innebär en påtaglig risk för att 

parterna fortsätter processa, trots begränsade chanser till framgång, eftersom ett avbrytande 

vore liktydigt med att erkänna att de kostnader som rättegången ifråga hittills medfört har varit 

förgäves. 

52

Kostnaderna för särskild medling i svensk rätt bärs till lika del av parterna, med ett solidariskt 

kostnadsansvar gentemot medlaren, om domstolen förordnat om medling. Vissa försäkrings-

bolags rättsskyddsförsäkringar omfattar kostnader för medling om sådan utsetts av rätten 

(förordnad enligt RB:s regler),

 Såväl för- som nackdelar med att tidigt respektive sent väcka frågan om 

medling nämns. Valet av tidpunkt är beroende av den enskilda tvisten, varför det är viktigt att 

domaren själv förlänas rätten att besluta om och när frågan om medling skall väckas. 

 

2.10  Vem bär kostnaderna för särskild medling? 

53

Ur den enda hittills företagna enkätstudie riktad till landets tingsrätter gällande bruket av 

särskild medling framgick såsom två huvudorsaker till det sparsamma bruket av medling dels 

att kostnaden för medlingen faller på parterna själva, dels att domstolsledd förlikning som al-

ternativ till medling är kostnadsfri för parterna.

 och är man berättigad till rättshjälp enligt rättshjälpslagen 

(1996:1619), så åtar sig enligt 18 § i nämnda lag staten kostnadsansvaret för arvodet till av rät-

ten förordnad medlare. 

54

                                                           
50 Norman, s. 124 f. 
51 Runesson, s. 253 f. 
52 Prop. 2010/11:128, s. 29 f. 
53 Engström, s. 53. De försäkringsbolag som nämns av Engström är If, Trygg Hansa, samt Folksam. Privat medling 
omfattas i nuläget ej av någon av de nämnda försäkringarna. 
54 SOU 2007:26, s. 96. 

 På frågan om vad man kunde göra för att 

förbättra medlingsinstitutet, föreslog flera tingsrätter att staten kunde bidra till kostnaden för 

medlaren. Detta till trots, valde regeringen vid den senaste reformeringen av rättegångsbalkens 
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medlingsinstitut att bibehålla nuvarande ordning vad gäller kostnadsansvaret för företagen 

medling.55

Vad gäller frågan om förhandlingsoffentlighet, så omfattas inte i något fall ett medlings-

sammanträde av principen om domstolsförhandlingars offentlighet (jämför 2 kap. 11 § RF 

 

 

2.11  Tystnadsplikt för medlaren, sekretess och förhandlingsoffentlighet 

Genom 2011-års förarbeten kom säkerställandet av att medlaren ej röjer konfidentiella uppgif-

ter om parts ekonomiska eller personliga förhållanden vilka framkommit under medling att re-

gleras på två sätt, beroende på om det gäller privat eller särskild medling. I artikel 7.1 i med-

lingsdirektivet, föreskrivs att medlare inte ska åläggas att vittna i domstolsförfaranden rörande 

privaträttsliga frågor. Detta stadgande har införlivats i svensk rätt i och med 5 § MedL.  I det i 

36 kap. 5 § RB uppställda frågeförbudet för vissa yrkeskategorier säkerställs bestämmelsens ef-

terlevande, genom att medlare härvidlag inkluderas. 

 
Medlare enligt denna balk, lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres-

nämnder eller lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister och de-

ras biträden, får höras som vittnen om vad som anförtrotts dem vid medlingen 

eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är medgivet i lag eller den 

till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det. 

 

Bestämmelsen ifråga reglerar emellertid inte frågan om sekretess, vilken istället regleras i en 

nyinförd bestämmelse i 36 kap. 3 § OSL, vars första stycke lyder: 

 

Sekretess gäller hos domstol samt hyres- och arrendenämnd för uppgift som en 

part har lämnat till en medlare eller ett biträde till denne vid medling i ett mål 

där förlikning om saken är tillåten, om parten har gjort förbehåll om det. 

 

Om parten gjort förbehåll för det gäller sålunda sekretess för uppgifterna, förutsatt att med-

lingen företagits inom ramen för domstols verksamhet (exempelvis vid särskild medling). 

                                                           
55 Prop. 2010/11:128, s. 31 f. 
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med 5 kap. 1 § RB).56 Enligt förarbetena till rättegångsbalken skall med ”förhandling vid dom-

stol” förstås det som äger rum då part eller annan är ”tillstädes vid rätten eller då eljest bevis 

ska upptagas av rätten”.57

Vare sig i rättegångsbalken eller i MedL nämns vem som kan tänkas vara lämplig som medlare, 

och ej heller uppställs några krav på medlaren. Detta innebär att såväl i särskild som privat 

medling kan i princip vem som helst medla; intresset och parternas förtroende är det avgör om 

personen ifråga är att betrakta såsom lämplig för uppdraget. I förarbetena nämns förvisso att 

medlare från olika yrkeskategorier kan komma ifråga, allt beroende på tvistens beskaffenhet. 

Generellt sett torde en av tvistlösning erfaren utomstående domare (alternativt en advokat) 

vara att föredra, men i vissa tvister kan det tänkas att sakkunniga på det område tvisten berör 

kan komma ifråga som medlare. I en tvist, avhängig svaret på en rad byggnadstekniska frågor, 

kan med fördel till exempel en byggnadsingenjör tänkas medla,

 

 

2.12  Vem kan medla? 

58  i försäkringsrättsliga frågor, 

exempelvis en erkänd erfaren värderingsman.59 Det är även tänkbart att ha två (eller fler) med-

lare, exempelvis en ingenjör och en jurist.60

Att utforma en optimal reglering av medlingsförfarandet utgör onekligen en grannlaga uppgift. 

Det är lätt att tro att det endast handlar om ett val mellan att [lag]reglera eller att inte 

[lag]reglera. Emellertid är det fler parametrar än så som måste beaktas. För att åskådliggöra 

komplexiteten i regleringsfrågan, kan man med fördel utgå ifrån vad Alexander benämner ”the 

diversity-consistency dilemma”.

 

 

2.13  Reglering av medlingsförfarandet 

61

                                                           
56 För en avvikande uppfattning, se dock Marklund, Skolmedling i teori och praktik, s. 138, som verkar mena att 
särskild medling omfattas av huvudregeln om förhandlingsoffentlighet i 2 kap. 11 § RF jämförd med 5 kap. 1 § RB. 
57 SOU 1938:44, s. 109. 
58 Prop. 1986/87:89, s. 209. 
59 Engström, s. 57. 
60 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 71. 
61 Alexander, s. 74 f. 

 Dilemmat ifråga avser spänningen mellan å ena sidan beho-

vet av att säkerställa mångfalden med avseende på för trätande parter tillgängliga (i det här fal-

let) medlingsalternativ, och å andra sidan behovet av enhetlighet för att upprätthålla kvalitén 

på medlingstjänsterna. Oavsett vilket av dilemmats horn man väljer, är det viktigt att ha i åtan-
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ke att i intet fall är medlingsförfarandet som sådant helt oreglerat. Det är endast fråga om olika 

typer av reglering. 

Alexander identifierar härvidlag fyra tillgängliga förhållningssätt till regleringsdilemmat:62

1. market-contract regulation 

 

 

2. self-regulation 

3. formal regulatory framework, samt 

4. formal legislative regulation. 

 

Viktigt att understryka är att dessa förhållningssätt inte skall tolkas såsom en utveckling mot en 

i ökande grad förfinad reglering av medlingsförfarandet, utan snarare som skala av tilltagande 

institutionalisering och formalisering av det ifrågavarande förfarandet. 

 

2.13.1  Marknadsalternativet 

Det förstnämnda alternativet är det som, vid första anblick, förefaller placera sig närmast ett 

oreglerat tillstånd med avseende på marknaden för medlingstjänster. Emellertid är det, som al-

ternativet gör gällande, marknaden själv som genom utbud och efterfrågan (samt därtill till-

lämpliga avtals- och kontraktsrättsliga grundprinciper) indirekt reglerar. Den enda typ av stat-

ligt ingripande på kontrahenternas med avseende på medlingstjänsten grundade rättsförhållan-

de vilket eventuellt kan komma att aktualiseras, vilar härvidlag på avtals- eller kontraktsmässig 

grund. Om partsautonomi och flexibilitet är av stor vikt vid valet av regleringsalternativ, fram-

står valet av marknaden som regulator härvidlag naturligt. Marknadsalternativets största nack-

del är risken för ett marknadsmisslyckande om konsumenten saknar tillgång till adekvat in-

formation för att bedöma kvalitén på de på marknaden erbjudna medlingstjänsterna. Avsak-

naden av (institutionaliserade) återkopplingsmekanismer gör det dessutom svårt för den en-

skilde konsumenten att värdera den tjänst vederbörande köpt, vilket leder till att potentiella 

kunder saknar möjlighet att ta del av denna information.63

                                                           
62 Alexander, s. 77-92. 
63 Alexander, s. 79. 

 

 

 



   

23 
 

2.13.2  Självregleringsalternativet 

Självregleringsalternativet innebär kollektiva, samhälleliga och branschmässiga ansträngningar 

att genom samarbete utarbeta branschomfattande standarder eller regelverk (ej lagstiftning), 

exempelvis för ackreditering och certifiering av enskilda medlare. En svensk parallell återfinns 

i det pressetiska självsaneringssystemet. Exempel på denna regleringsmetod återfinns inom fle-

ra rättssystem. I Nederländerna utgör i realiteten NMI:s (Netherlands Mediation Institute) re-

gelverk för ackreditering och certifiering av medlare en (informell) nationell standard.64

Fördelarna med självreglering är flera; regleringsstandarderna tas fram genom samarbete 

mellan experter inom branschen, regleringen är mer flexibel, anpassningsbar och innovativ än 

formell lagreglering. Tänkbara nackdelar är bland annat behovet av ett för regleringsfrågan be-

stående branschintresse; om intresset avtar, och standarderna inte revideras i takt med sam-

hällsutvecklingen, finns en risk för de därmed förlorar sin ursprungliga effektivitet.

 I Au-

stralien inleddes 2008 arbetet med framtagandet av ett omfattande ackrediteringssystem 

(NMSB, National Mediator Standards Body), vilket, i den utsträckning domstolarna och övriga 

myndigheter väljer att endast anlita medlare som uppfyller standardens krav, den minimumk-

valité på medlingstjänster som standarden uppställer därmed upprätthålls.  

65

Med alternativet ”formellt ramverk för självreglering” avses exempelvis konventioner, modell- 

och ramlagar, exempelvis medlingsdirektivet, vilket uppställer krav i form av ramar inom vil-

ken annan typ av ”mjukare” reglering kan införas (exempelvis självreglering).

 Därut-

över föreligger även en risk att enskilda individer eller grupper får ett dominerande inflytande 

över de självreglerande organen, och således brukar dem som instrument för att förverkliga 

egna intressen.  

 

2.13.3 Ramverk för självreglering 

66 Andra exempel 

på detta regleringsalternativ är det franska familjemedlingsdirektivet67 och den japanska ADR-

modellagen.68

                                                           
64 För mer information, se NMI:s hemsida, http://www.nmi-mediation.nl. 
65 Alexander, s. 85. 
66 Alexander, s. 86. 
67 National Consultative Council on Family Mediation (8 october 2001). 
68 An Act on Promotion of Use Alternative Dispute Resolution (Act N 151 of 2004). 

 Konventioner av ovan nämnda typ kan funka som vägledning till utformandet 
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av reglering, men löper risken att bli ineffektiv om de stater som träffas av dem i stor uträck-

ning avviker ifrån varandra vad gäller den interna processrätten. 

 

2.13.4  Lagstiftningsalternativet 

Reglering medelst lagstiftning brukas i regel mest av stater med en på välfärdsstatsambitioner 

grundad (paternalistisk) uppfattning om behovet av omfattande statlig intervention.69 Staten är 

enligt detta regleringsalternativ bäst skickad att avgöra vad som är bra samhället, och är således 

den institution som besitter tolkningsföreträde vad gäller vilka författningar som skall antas i 

syfte att styra medborgarnas beteende så att de överensstämmer med statens intressen och 

värderingar. Följaktligen, blir lagstiftning som reglerar medlingsförfarandet härvidlag ett ut-

tryck för ett från statligt håll starkt stöd och förespråkande av medling som tvistlösningsmetod, 

och därmed tillika ett erkännande av dess ställning som legitimt tvistlösningsalternativ. Ex-

empel på lagstiftningsalternativets bruk är den österrikiska medlingslagen avseende tvistemål,70

I och med medlingsdirektivets implementering i svensk rätt, ålades Domstolsverket att på 

bred front lansera och informera (såväl parter som potentiella medlare) om medling som tvist-

lösningsmetod, i syfte att utöka bruket av det ifrågavarande förfarandet.

 

samt Uniform Mediation act (2001) i USA. Fördelen med detta regleringsalternativ är att re-

gleringen ur ett internationellt perspektiv är mer lättillgänglig, vilket är en positiv egenskap vid 

gränsöverskridande affärsverksamhet. En av nackdelarna är den inlåsningseffekt som lätt kan 

bli följden av att endast vissa personer får benämna sig medlare och därmed utöva medling, 

varmed endast en viss typ av förfarande (enligt lagstiftningen) avses. En annan nackdel är att 

regleringsalternativet direkt motverkar den flexibilitet och partsautonomi, med avseende på in-

flytande över medlingsförhandlingarnas utformning och utförande, som utgör en av hörnste-

narna i medling som tvistlösningsförfarande. 

71

                                                           
69 Alexander,  s. 87. 
70 Austrian Law on Mediation in Civil Cases (2001) 
71 Se http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/ 

 Denna uppgift har 

till viss del genomförts genom att en förteckning över personer som kan tänka sig medla i dis-

positiva tvistemål tillskapats på Domstolsverkets webbplats. I enlighet med avsaknaden av 

kvalitativa krav på medlare i svensk rätt, ställs följaktligen inga krav för att bli upptagen på för-

teckningen ifråga. Vem som helst som har intresse för att medla kan med andra ord upptas på 

förteckningen. Denna ordning har kritiserats av exempelvis Västsvenska Handelskammaren, 
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då den kan framstå som ointressant för en domare om den helt saknar kvalitetssäkring. Även 

om en domare eventuellt skulle kunna urskilja de erkänt skickliga medlarna från de oerfarna, 

besitter parterna troligtvis mer sällan samma kompetens.72

Det åligger, som tidigare antytts, tingsrätterna att under förberedelsen verka för förlikning. Re-

geln är sålunda obligatorisk,

 Det regleringsalternativ som, med 

avseende på medlingsförfarandet, för närvarande synes råda i svensk rätt förefaller sålunda 

vara marknadsalternativet. De tämligen begränsade möjligheterna för en tvistande part att be-

döma en på förteckningen upptagen medlares kompetens och yrkesskicklighet utgör ett inte 

obetydligt hinder för att öka bruket av medling i svensk rätt, vilket måste åtgärdas om nämnda 

mål på sikt skall kunna uppnås. 

 

2.14  Om domstolsledd förlikningsverksamhet och medlingsförfarandets relation till 

densamma 

73 dock endast då omständigheterna medför att målet bedöms 

lämpat för förlikningsförsök. Då det är ytterst få mål som inte lämpar sig för förlikning, gäller 

skyldigheten i princip närapå undantagslöst. Rätten kan därmed alltid fråga parterna om de har 

diskuterat en uppgörelse i godo, samt om de är intresserade av att frågan tas upp under rättens 

ledning.74 Rätten kan enligt lagmotiven med fördel ta upp frågan om förlikning under slutet av 

förberedelsen, då parternas ståndpunkter i regel börjat klarna och de med någorlunda säkerhet 

kan bedöma för- och nackdelar med olika alternativ.  Ekelöf instämde i detta, då han var av 

åsikten att förlikningsvilligheten brukar tillta ju längre förberedelsen har framskridit.75 Depar-

tementschefen var dock av åsikten att frågan kan tas upp även tidigare eller senare, då det är 

omständigheterna i den enskilda tvisten som avgör vad som utgör en lämplig tidpunkt.76

                                                           
72 Se exempelvis http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2012/Nr-7-2012-Argang-
78/Medling--det-nya-sattet-att-losa-civilrattsliga-tvister/, samt http://rod.se/domstolsverket-st%C3%A4ller-inga-
krav-p%C3%A5-medlare, (båda hämtade 130320).  
73 Brolin, Rehnström, Widebeck, s. 157. 
74 Fitger, Kommentar till 42 kap. 17 § RB, Zeteo (2013-01-03) 
75 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång V, s. 63. 
76 Prop. 1986/87:89, s. 114. 

 I an-

slutning till det att förlikningsfrågan förs på tal har rätten i princip skyldighet att i neutrala or-

dalag ge parterna saklig information om för- och nackdelarna med att målet avgörs genom 
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dom respektive förlikning, exempelvis med avseende på rättegångskostnader, tidsaspekter och 

möjligheter till frivilligt fullgörande.77

Vad som primärt skiljer den domstolsledda förlikningsverksamheten från medling är att 

den sker inom ramen för domstolens handläggning av målet. Ekelöf definierar förliknings-

verksamheten som ”en summarisk process inom ramen för den ordinära civilrättskipning-

en”.

 

78 Definitionen bygger på att vägen till bilagd tvist blir summarisk i förhållande till den 

ordinära processen, om denna fullföljs. Tanken är härvidlag att en förlikningsöverenskommel-

se skall överensstämma med den dom som skulle ha avkunnats om målet avgjordes i vid 

samma tidpunkt som en förlikning träffades. Sålunda finns skäl för att betrakta förliknings-

verksamheten som en del av rättegången, men då verksamheten ifråga även kan betraktas som 

”ett avbrott” i rättegången, är det inte helt uppenbart hur förlikningsverksamheten skall be-

traktas.79

För den handläggande domarens vidkommande gäller att det är denne som för frågan om 

förlikning på tal och som därför, om förlikningsförsöket misslyckas, även är den som skall av-

göra målet. Domaren är därvidlag bunden av den instämda tvistens ram, samt är begränsad i 

sina förlikningssamtal såtillvida att han riskerar att av endera part uppfattas såsom jävig (och 

därmed nödgad att avträda från målets vidare handläggning), om han utan omsvep delger par-

terna sin syn på tvisten och dess tänkbara utgång. Medlaren däremot behöver inte beakta den 

eventuella risken för att i parternas ögon framstå som partisk och därmed ”jäva ut sig”, då ve-

derbörande inte är ålagd att avgöra målet i sak utifall förlikningssträvandena misslyckas. Med-

laren är också friare i utformandet av en eventuell överenskommelse, även om domstolarna i 

princip är skyldiga att stadfästa förlikningar som klart strider mot det materiella rättsläget.

  

80

På samma sätt som hänskjutandet av ett mål till medling kräver parternas samtycke, är en-

dera partens rätt att få saken avgjord genom dom absolut. Om en part önskar få saken avgjord 

skall domaren respektera detta, och denne bör därmed undvika att i alltför stor utsträckning 

driva en part till att gå med på en förlikning som innebär att vederbörande i väsentlig mån får 

efterge vad denne yrkar i målet. Ty, ett alltför stort förlikningstryck från domarens sida riskerar 

 

                                                           
77 Fitger, Kommentar till 42 kap. 17 § RB, Zeteo (2013-01-03) 
78 Ekelöf, Medling och materiell processledning, s. 562. 
79 Lindell, Alternativ rättsskipning eller alternativ till rättsskipning?, s. 158.  
80 Prop. 1986/87:89, s. 111. 



   

27 
 

att skada allmänhetens förtroende för civilrättskipningen, om det blir vanligt att parter känner 

sig tvingade att gå med på förlikningar som innebär att de efterger sin rätt.81

I egenskap av ett konsensusinriktat, på frivillighet och flexibilitet grundat konfliktlösningsför-

farande synes vid första anblick medling inte omfattas av de förfarandegarantier som uppställs 

i art. 6 EKMR. I artikeln talas om rättigheten att få sin talan avseende civila rättigheter och 

skyldigheter prövad av en oberoende och opartisk domstol. Även om rätten till offentlig för-

handling och ett kontradiktoriskt förfarande torde vara utan betydelse för medlingsförfaran-

dets vidkommande (såtillvida att ansvaret för tvistens biläggande i sammanhanget åvilar par-

terna och ej rätten), förefaller emellertid rätten till opartisk handläggning i form av en opartisk 

medlare vara tillämplig på medlingsförfarandet.

  

Sammanfattningsvis, synes valet av lämplig tidpunkt för upptagandet av förlikningsfrågan 

under förberedelsen, såväl som ett eventuellt hänskjutande av målet ifråga till särskild medling, 

vara avhängigt en individuell bedömning – även om, i regel, denna tidpunkt allt som oftast in-

faller vid slutet av förberedelsen. Vidare är förlikningsdomaren i sina förlikningssträvanden i 

större utsträckning bunden av sin yrkesroll, vilket medför att medling utgör ett mer flexibelt 

förfarande, där medlaren inte bär ansvaret för målets fortsatta handläggning, om förliknings-

strävandena mot förmodan inte skulle lyckas. 

2.15 Förfarandegarantier vid medling 

82

                                                           
81 A.a.,s. 111. 
82 Knuts, s. 142. 

 Då medlingsförfarandet utförs utanför dom-

stol kan detta dock diskuteras, då förfarandegarantierna primärt berör rättskipning. Ansvaret 

för konfliktens biläggande vilar ju i medlingssammanhang helt och hållet på parternas axlar 

(avgörande i sak meddelas med andra ord inte), även om medlingen i vissa fall kan innehålla 

värderande inslag. 

 

3 Användning av medling i svensk rätt 

3.1 Bruk av medling 
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Bortsett från vad som ovan anförts gällande bruket av medling, synes det begränsade bruket 

av medlingsförfarandet i viss utsträckning även vara hänförligt till hur det beskrivs i förarbete-

na – då medling, i egenskap av ADR-metod, i vissa common law-länder uttryckligen fyller en 

för de allmänna domstolarna avlastande funktion, utgör medling i förmögenhetsrättsliga tvis-

ter endast ett komplement till den ordinära tvistemålsprocessen i svensk rätt. Framförallt bris-

ten på kännedom om medlingens innebörd och funktionssätt såsom tvistlösningsmetod bru-

kar anföras som en viktig orsak, men även det faktum att parterna, som tidigare nämnts, bär 

kostnadsansvaret för medlararvodet samt avsaknaden av ett nätverk av utbildade medlare ut-

gör tänkbara orsaker till den begränsade användningen av medling som tvistlösningsmeka-

nism.83

Att medling som komplement av domstolarna hittills nyttjats sparsamt av domstolarna 

framgår av den under avsnitt 3.2 återgivna enkätundersökningen,

  

84 men hur ser det ut vad 

gäller det utomprocessuella bruket av medling som tvistlösningsförfarande? Regeringen anför i 

2011-års proposition ”Medling och förlikning”85

Av de till Stockholms Handelskammare under 2011 till antalet 199 inkomna ärendena ut-

gjorde endast 6 av ansökan om medling.

 att privat medling (medling utan lagstöd) har 

blivit vanligare, dock utan att anföra någon form av empiriskt belägg eller annat stöd för detta 

påstående. Om det på statistikfronten vad gäller [särskild] medling ser tämligen torftigt ut, så 

ser det dock inte mycket bättre ut vad gäller privat medling (vilken utförs av en rad olika aktö-

rer utan ett inbördes samordnande organ). Stockholms handelskammare är en av de få privata 

aktörer på den alternativa tvistelösningsmarknaden som för statistik över sin verksamhet som 

helhet, varför skäl kan finnas att titta närmare på denna statistik i syfte att se om antalet med-

lingsärenden ökat i omfattning i enlighet med vad regeringen påstår. 

86 Under 2010 utgjordes endast 1 av totalt 197 inkom-

na ärenden en ansökan om medling,87 år 2009 var det 3 av totalt 215 ärenden,88 och 8 av totalt 

176 ärenden år 2008.89

                                                           
83 Lindell, Förlikning och medling, s.269. 
84 Ur en förfrågan utskickad till samtliga tingsrätter i samband med föreliggande uppsats författande framgick att 
ingen av tingsrätterna förde statistik över antalet mål hänskjutits till medling. 
85 Prop. 2010/11:128 – Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens 
86http://www.sccinstitute.se/?id=12109 (121108) 
87 http://www.sccinstitute.se/?id=43227 (121108) 
88 http://www.sccinstitute.se/?id=38837 (121108) 
89 http://www.sccinstitute.se/?id=31120 (121108) 

 Trots procentuellt sett stora fluktuationer vad gäller ansökan om med-

ling hos medlingsinstitutet mellan de ovan nämnda verksamhetsåren, synes variationerna när-
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mast vara av slumpmässigt slag, och ett mer omfattande bruk av privat medling i Handels-

kammarens regi framstår ännu såsom långt borta.  

Vidare, genomförde Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut mellan september 

2010 och oktober 2011 det så kallade ”Stockholmsförsöket”, där Medlingsinstitutet erbjöd 

”gratis medling i affärstvister i vid mening” under en försöksperiod.90 Medlingsinstitutet tog i 

maj 2010 kontakt med ett antal tingsrätter i Stockholmsområdet,91

För att medling ska bli ett självklart tvistlösningsalternativ så måste medlings-

tänket vara en integrerad del av den juridiska kulturen i landet. Domare och 

ombud måste förstå vilka vinster medling kan innebära för parterna. De måste 

också förstå vad medling är. Den kunskapen och det synsättet finns inte bland 

jurister i Sverige. Jurister som inte är skolade i medling kommer inte att se förde-

larna med det eftersom det avviker från den juridiska metod som lärs ut vid uni-

versiteten och som sedan präglar juristerna när de kommer ut i praktisk verk-

samhet. Bristen på kunskap och bristen på förankring i rättskulturen är kanske 

huvudförklaringen till att medling inte används i någon större utsträckning och 

till att Stockholmsförsöket inte genererade fler ansökningar.

 där domare (alternativt väl-

informerade ombud) vid dessa domstolar tog upp frågan om medling inom Stockholmsförsö-

ket i samband med förberedelse i tingsrätt. Enligt den rapport som utvärderade försöket, in-

leddes endast totalt 11 medlingsförsök under loppet av den cirka 1 år långa försöksperioden 

(trots att medlingen enligt den skriftliga information som parterna erhöll var kostnadsfri). Ur 

rapportens slutsatser framgår att en tänkbar anledning till det magra resultatet kan vara att 

domarna i begränsad utsträckning väckte frågan om medling; ”Det ligger nära tillhands att anta 

att antalet hänvisade ärenden till viss del är beroende av initierade och intresserade kontaktper-

soner på domstolen (mer än hälften av försökets medlingar hade hänvisats från Attunda tings-

rätt)”. Slutsatsens avslutande stycke pekar på flera tänkbara orsaker till utfallet som är värda att 

beakta: 

 

92

Den ovan nämnda statistiken hos Stockholm Handelskammare i egenskap av enskild aktör 

återspeglar givetvis inte marknaden ifråga som helhet, men om man beaktar att det är en av de 

 

 

                                                           
90 http://www.sccinstitute.se/medling/stockholmsforsoket.aspx 
91 Attunda tingsrätt, Nacka tingsrätt, Solna tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Södertörns tingsrätt och Uppsala tings-
rätt. 
92 Ut ”Rapport avseende Stockholmsförsöket”, erhållen i digitalt format efter förfrågan ställd till Stockholms Han-
delskammares Medlingsinstitut. 
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största aktörerna inom området på marknaden, samt att medling kostnadsfritt erbjöds parter 

indragna i en rättstvist under Stockholmsförsöket, framstår det som något anmärkningsvärt att 

den ökning i bruket av privat medling som regeringen påstår har ägt rum under senare tid till-

synes inte märks av alls i nämnda statistik.  

Domstolsverket kommer under mars 2013 att följa upp i vilken utsträckning särskild med-

ling används vid handläggningen av dispositiva tvistemål, då större klarhet förhoppningsvis 

kan bringas i huruvida utvecklingen rör sig i riktning mot regeringens mål i form av en tillta-

gande medlingsfrekvens. 

 

3.2 Enkätundersökning till personer upptagna på DV:s förteckning över särskilda 

medlare 

Domstolsverket har, som ett led i att öka bruket av särskild medling, för att göra det lättare för 

domstolarna att finna medlare att förordna när så bedöms lämpligt, upprättat en förteckning 

över personer som är villiga att åta sig att medla i dispositiva tvistemål.93

I syfte att få en mer ingående uppfattning om vilka det är som upptagits på förteckningen, 

utformades av uppsatsförfattaren en enkät vilken skickades till samtliga på förteckningen upp-

tagna personer under november 2012.

 Om man utgår ifrån 

att avsikten med tillskapandet av denna förteckning var att den skulle begagnas av såväl dom-

stolarna som i rättstvist indragna parter, är det för nämnda intressenter av intresse att utröna 

vilka det i realiteten är som har frivilligt anmält sig för upptagande i ifrågavarande förteckning. 

94 Enkätstudien var i huvudsak inriktad på att utröna hu-

ruvida respondenterna hade tidigare erfarenhet av medling, omfattningen av eventuell tidigare 

erfarenhet, samt om de hade genomgått någon form av utbildning i medling. Vid tidpunkten 

för enkätundersökningens utskickande, fanns det 161 personer upptagna på förteckningen.95

3.2.1 Kvantitativ redogörelse för enkätundersökningsresultatet 

 

Med anledning av den låga svarsfrekvensen (37 svar av totalt 161 tillfrågade) kan inga direkta 

slutsatser dras av undersökningen, men då resultatet ändå uppvisar vissa indikationer vilka kan 

vara värda att lyfta fram, återges den i korthet nedan. 

 

                                                           
93 http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Forteckning-over-sarskilda-medlare1/ 
94 Enkäten bifogas uppsatsen, benämnd Bilaga 1. 
95 121017. Den 2013-03-03 hade antalet medlare på förteckningen stigit till 250. Dessa hade därtill även indelats 
efter de regioner där de uppgivit sig villiga att bedriva medlingsverksamhet.  
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Inledningsvis kan nämnas att majoriteten av de på förteckningen upptagna personerna utgörs 

av advokater. Dessa åtföljs sedan av domare (rådmän, hovrättsråd och enstaka hyresråd), juris 

kandidater samt en professor i civilrätt, en lärare och en socionom. 

Av enkätstudien framgick att 31 av totalt 37 respondenter var advokater. Av dessa saknade 

17 såväl tidigare erfarenhet som utbildning i medling.96

3.2.2 Kvalitativ redogörelse för enkätundersökningsresultatet 

 4 av advokaterna hade liten erfarenhet 

av medling (enstaka mål). 4 av advokaterna hade endast tidigare erfarenhet av medling i egen-

skap av ombud. Totalt 5 advokater var medlarutbildade (samtliga CEDR-certifierade), 4 av 

dem hade viss erfarenhet av medling, 1 saknade helt erfarenhet. 1 hade tidigare erfarenhet av 

arbete som bodelningsförrättare. Således saknade 23 av de totalt 31 advokater som besvarade 

enkäten tidigare erfarenhet av att medla. 

På domarsidan förhöll det sig så att 5 av 6 hade mycket lång erfarenhet av att medla (10-20 

års erfarenhet). 1 domare hade endast erfarenhet av förlikningsverksamhet (mer än 10 års erfa-

renhet). 2 av domarna har gått enstaka medlingskurser, hos bland annat Göteborgs domaraka-

demi och Stockholms Handelskammare. 

 

 

Bland respondenterna framkommer en rad intressanta synpunkter, som svar på de i den till 

uppsatsen bilagda enkäten. Av störst intresse härvidlag är svaret på frågan om den enskilt vik-

tigaste åtgärden för att öka bruket av särskild medling.  

En respondent framhåller vikten av att försäkringsbolagen börjar kräva att deras kunder 

prövar medling, i stället för att inveckla sig i långa och dyra processer. En annan menar på att 

part inte ska kunna vägra medverka i medlingsförfarande utan att detta medför kostnadsmäs-

siga konsekvenser för densamma. Den åsikt som flest framför är dock, med varierande formu-

leringar, att domarna och ombuden helt enkelt bör ta upp frågan om särskild medling i större 

utsträckning. Ytterligare en åtgärd för ökat bruk av medling som förs fram är att parterna, re-

dan när de skriver avtal, tar ställning till om de skall försöka med medling innan tvist tas till 

domstol/skiljedomstol. Även vikten av att i större utsträckning informera parter, ombud och 

                                                           
96 Av förteckningen framgår inte vare sig vilken erfarenhet av medling en person upptagen på listan besitter, ej 
heller huruvida vederbörande är medlarutbildad.  
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allmänhet om vad medling innebär framhålls av en respondent. Därtill lyfts av en respondent 

även vikten av att domarna får ökad kunskap om ramarna för särskild medling fram.  

 

 

3.2.3 Analys av enkätundersökningsresultatet 

En efter genomgång av enkätundersökningen berättigad fråga är i hur stor utsträckning valet 

av medlare avgör om medlingen lyckas eller misslyckas. Ty, även om intresse och fallenhet för 

att bedriva medlingsverksamhet är av avgörande betydelse för om medlingen skall kunna bli 

framgångsrik, torde även utbildning och erfarenhet vara en viktig faktor för att lyckas med 

medlingen. Om det finns fog för att hävda att utfallet av ett eventuellt medlingsförsök påver-

kas av medlarens tidigare medlingserfarenhet, torde valet mellan de i Domstolsverkets för-

teckning listade medlarna, vilka besitter allt mellan ingen upp till 20 års erfarenhet av att medla 

i civilrättsliga tvister, kunna få ödesdigra konsekvenser. Att endast 7 av totalt 37 respondenter 

hade genomgått någon slags medlarutbildning talar också för att – om man tillmäter utbildning 

någon som helst betydelse för möjligheterna att nå en frivillig uppgörelse – att valet av medla-

re kan vara av avgörande betydelse tvistens biläggande. 

 

4 Civilprocessen i förändring – rättskipning kontra ADR 

4.1 Access to Justice? 

Access to Justice-termen utgör ett samlingsbegrepp för ett flertal olika strävanden och initiativ 

till att förbättra medborgarnas tillgång till rättsskydd.97

En vågmetafor brukar användas för att beskriva rörelsens framfart, där den första vågen 

fokuserade på ekonomiska hinder för tillgång till rättsskydd (exempelvis, genom att förbättra 

tillgången till rättshjälp). Den andra inriktade sig på att säkerställa att mer löst sammansatta 

grupper fick möjlighet att genomdriva sina rättigheter, exempelvis konsumenter och miljöor-

ganisationer, exempelvis genom ökade möjligheter till att väcka grupptalan.  Den tredje vågen 

 Grundtanken är att den formella möj-

ligheten att hävda sina lagstadgade rättigheter inte är tillräcklig, utan att möjligheten att ge-

nomdriva ifrågavarande rättigheter även måste säkerställas rent praktiskt.  

                                                           
97 Knuts, s. 53 f. 
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koncentrerade sig primärt på processuella hinder, och ur denna våg sprang diskussionen om 

att överväga alternativ till befintliga tvistlösningsformer (i huvudsak civilprocessen). Flexibili-

tet, snabbhet, kostnadseffektivitet och informalitet har utgjort ledord i förespråkandet av den 

alternativ tvistlösningen som ett sätt för att förbättra medborgarnas tillgång till rättsskydd. En 

stor del av de teoretiska grunderna i diskussionen kring den alternativa tvistlösningen har ut-

vecklats ut ett Access to Justice-perspektiv.98

Svensk processrätts nestor Per-Olof Ekelöf delar i inledningen till Rättegångsserien in de rätts-

liga sanktionerna i två olika typer, reparativa respektive enbart preventiva sanktioner.

 I den tredje vågens ”efterdyningar” har diskussio-

nen om civilprocessens funktioner ånyo blivit aktuell, vilket har stor inverkan på hur de alter-

nativa tvistlösningsformerna betraktas i förhållande till den ordinära civilprocessen. 

 

4.2 Civilprocessens funktion[er] 

99

Ekelöf var av den bestämda uppfattningen att civilprocessens huvudfunktion var den hand-

lingsdirigerande,

 Sank-

tionernas uppgifter består uti att avhålla enskilda rättssubjekt från eller motverka ett rättsstri-

digt handlingssätt (varmed avses handlande i strid med en rättsregel). Den reparativa sanktio-

nen kommer den förorättade parten till godo, exempelvis då gäldenären genom dom åläggs 

gälda borgenärens fordran. Den rättsliga sanktionen består härvidlag i ett betalningstvång. För 

civilrättskipningens vidkommande menar Ekelöf att den preventiva sanktionen verkar gene-

rellt handlingsdirigerande, varför denna terminologi tillämpas även med avseende på den 

preventiva funktionen hos de straffrättsliga påföljderna. 

100 kort sagt ”rättskipningen är till för att ge de materiella reglerna genom-

slagskraft i samhället”.101

                                                           
98 A.a., s. 53 f. 
99 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång I, s. 18. 
100 Se bl.a. Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång I, s. 19 f. samt Ekelöf, Medling och materiell processledning, s. 562. 
101 Ekelöf, Edelstam, Boman, Rättegång I, s. 20. 

 Den handlingsdirigerande funktionen är därför att betrakta som 

överordnad den konfliktlösande, och tanken på att civilrättskipningens viktigaste uppgift be-

står uti att förse medborgarna med ett ”rättsskydd”, i enlighet med deras legitima anspråk i 

egenskap av ägare och borgenärer, beaktar enligt Ekelöf inte komplexiteten i den uppgift rätt-

skipningen har att fullgöra. För Ekelöf förhöll det sig så att rättskipningen utgör en viktig be-
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tingelse för den befintliga samhällsstrukturens fortbestånd, varför den handlingsdirigerande 

funktionen otvivelaktigt är av störst vikt.102

Ekelöfs uppfattning har haft ett stort inflytande på diskursen om civilprocessens funktio-

ner, men traditionellt sett har civilprocessens huvudfunktion uppfattats som beståendes uti att 

erbjuda rättsskydd. Tankegången har tyskt ursprung (”rechtschutzanspruch”) och utövade där 

ett starkt inflytande under 1800-talet, men kom även att påverka uppfattningen om civilpro-

cessens funktion i Sverige.

 

103 Denna uppfattning om civilprocessens funktion har emellertid i 

stort sett övergivits i den svenska diskursen.104 Knuts identifierar vidare (förutom rättskydds-

funktionen och den handlingsdirigerande funktionen) en kontrollfunktion, en rättskapande 

funktion samt en konfliktlösande funktion hos civilprocessen.105 Dessa funktioner bekräftas 

även av Lindblom, som dock identifierar ytterligare en funktionstyp, civilprocessens ”kommu-

nikativa” funktioner. Kontrollfunktionen avser den kontroll av den offentliga makten som ut-

övas medelst lagprövning (judicial review). Den rättskapande funktionen avser de fall när gäl-

lande rätt inte kan besvara en viss rättsfråga, och den dömande makten genom att avgöra må-

let (skipa rätt) därmed tillskapar nya rättsregler - avgörandet inkorporeras härmed samtidigt, i 

form av prejudikat, i gällande rätt. Den del av Lindbloms ”kommunikativa” funktioner, vilka 

de alternativa tvistlösningsformerna ej förmår tillgodose, består uti domstolens funktion[er] 

som rättspolitisk arena och forum för moralisk diskurs.106

Vad gäller civilprocessens konfliktlösande funktion, har den enligt Knuts vuxit fram ur dis-

kursen om dess rättsskyddsfunktion.

 

107 Med civilprocessens rättsskyddsfunktion avses att en 

samhällsmedborgare som blir indragen i en rättstvist skall kunna vända sig till domstol för att 

utkräva sin rätt – om inget annat förslår, så slutligen genom exekution.108

                                                           
102 A.a., s. 20. 
103 Kallenberg, s. 10. 
104 Lindblom, Progressiv process, s. 58 ff. 
105 Knuts, s. 36 ff. 
106 Lindblom, ADR – opium för rättsväsendet?, s. 113. 
107 Knuts, s. 9. 
108 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 83. 

 Rättsskyddet innebär 

således i sammanhanget att de rättigheter för enskilda som lagstiftningen stipulerar, skall kun-

na utkrävas medelst rättsväsendets bistånd. Medan rättsskyddsfunktionen säkerställer rättighe-

ternas upprätthållande på samhällsnivå, utgör den konfliktlösande funktionen dess motsvarig-

het på individnivå. Medan den handlingsdirigerande funktionen primärt skall ses såsom pre-

ventiv och framåtblickande, är den konfliktlösande funktionen däremot tillbakablickande och 
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reparativ.109 Likheterna till trots, är rättskyddsfunktionens utgångspunkt att en uppkommen 

tvist skall lösas med utgångspunkt i (och i enlighet med) gällande rätt, medan konfliktlösnings-

funktionen däremot kan fullgöras även om därutöver andra (utomrättsliga) förhållanden beak-

tas, exempelvis mellan parterna rådande styrkeförhållanden och skälighetsavvägningar.110

Knuts menar på att samhällsutvecklingen har medfört att det numera torde vara passé att 

tillskriva civilprocessen en handlingsdirigerande funktion.

 

111 De stora berättelsernas död, den 

tilltagande individualisering och nyliberaliseringsvåg som följde därav, gör det svårare att göra 

gällande att rättskipningen har en moralbildande verkan. I Sverige har utvecklingen följt detta 

mönster då folkhemmets Sverige, formgivet av de socialdemokratiska välfärdsingenjörerna, 

vilka hyste stark skepsis mot privat ”rättskipning”, efter den samhällsekonomiska krisen under 

början av 1990-talet av kostnadsskäl blev tvungna att inleda välfärdsstatens successiva demon-

tering.112 Även om en tendens att slå vakt om kommersiella tvister i prejudikatbildningssyfte 

alltjämt stundtals synes göra sig gällande,113 går utvecklingen mot att alltfler tvistemål avgörs 

genom alternativa tvistlösningsformer, exempelvis skiljeförfarande. Men även rättskipningens 

handlingsdirigerande funktion i viss mån fått ge vika för den konfliktlösande. När det gäller 

domstolarnas förlikningssträvanden, är numera inte ens de ”svart-vita”-målen, där målets ut-

gång i allt väsentligt beror på hur man bedömer en rättsfråga, uteslutna från skyldigheten att 

verka för en samförståndslösning.114

Sammantaget menar Knuts att trenderna i samhällsutvecklingen talar för att civilprocessens 

funktion bör betraktas som rent konfliktlösande; rättskipningen blir sålunda en ren konflikt-

lösningsservice som samhället tillhandahåller åt parterna, och som fokuserar på parternas be-

hov och intressen snarare mål på samhällsnivå, utanför parternas direkta intressesfär.

  

115

                                                           
109 Även om de i dessa sammanhang ibland används som om vore de synonyma, kan en distinktion mellan tvistlös-
ning och konfliktlösning i detta sammanhang anlitas; om tyngdpunkten i domstolarnas handläggning av (dispositi-
va) tvistemål ligger på att säkerställa genomdrivandet av enskildas rättigheter eller att verka handlingsdirigerande 
genom sina avgöranden, så är civilprocessens huvudfunktion härvidlag att betrakta såsom tvistlösning. Om det å 
andra sidan rör sig om biläggandet av konflikter mellan enskilda, är huvudfunktionen att betraktas såsom konflikt-
lösning, se Ervasti, s. 191. 
110 Knuts, s. 36. 
111 Knuts, s. 42. 
112 Lindell, Alternativ rättsskipning eller alternativ till rättsskipning?, s .80. 
113 Prop. 1998/99:35, s. 34. 
114 Jfr SOU 1938:44, s. 437 med prop. 1986/87:89, s. 114. 
115 Knuts, s. 42 f. 

 Det 

tilltagande intresset för alternativ tvistlösning talar för detta synsätt, då den alternativa tvistlös-

ningens primära uppgift består uti konfliktlösning. Men, menar Knuts, utvecklingen till trots är 
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diskursen om civilprocessens allmänna funktion allt annat än överspelad, då den enskilde do-

marens värderingar i den senmoderna rättstillämpningen, genom ökad lagstiftningstakt och 

tillkomsten av allt fler ramlagar, spelar en större roll än tidigare.116

Då den alternativa tvistlösningen saknar direkt koppling till materiella rättsreglerna, kan dess 

funktion som tidigare nämnts beskrivas såsom renodlat konfliktlösande.

 

 

 

4.3 Den alternativa tvistlösningens funktion 

117

Hur står det då till med den ordinära processen? Varför duger inte den? Är al-

ternativens blomstrande hälsa ett allvarligt symptom på att den ordinära civil-

processen är svårt sjuk? Och kan verkligen de ibland vildvuxna avkomlingarna i 

ADR-familjen fullgöra alla moderprocessens funktioner? Vad vi bevittnar är 

kanske inte ökad access to justice i strikt mening utan en medveten escape from 

justice, anbefalld av högre makter, med domare, advokater och professorer som 

aktörer på den lukrativa tvistlösningsmarknaden. Är ADR ett opium som EU, 

staten och näringslivet tillhandahåller för att söva rättsväsendet och den rättssö-

kande allmänheten så att man inte känner saknaden efter "real, equal, efficient 

and qualitative AtJ" vid domstolarna?

 Den reparativa 

funktion ett alternativt tvistlösningsförfarande eventuellt kan tänkas fylla är avhängig förfaran-

dets koppling till den materiella rätten. Om skiljeförfarandet bär större likheter med civilpro-

cessen, såtillvida att materiell rätt har bäring på skiljedomen, så präglas däremot medling av ett 

beaktande av parternas behov och intressen; så länge parterna är nöjda med uppgörelsen så 

spelar det föga roll om uppgörelsen i princip är helt renons på reparativa inslag. Lindblom ut-

trycker, på ett polemiserande manér, sin farhåga om att det tilltagande bruket av ADR eventu-

ellt indikerar underliggande brister hos den ordinära civilprocessen, och de risker dessa brister 

medför: 

 

118

Lindblom besvarar delvis sin fråga genom att redogöra för för- och nackdelarna med ADR. 

Ett stort problem för ADR menar Lindblom är att dessa tvistlösningsmetoder endast förmår 

 

 

                                                           
116 Knuts, s. 44 f. 
117 Knuts, s. 42. 
118 Lindblom, ADR-opium för rättsväsendet?, s. 105. 
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fullgöra en av civilprocessens enligt honom fem allmänna funktioner – den konfliktlösande.119

Vidare torgförs ståndpunkten att ADR riskerar att underminera skyddslagstiftning stiftad till 

förmån för svagare parter ur spel, då dylik skyddslagstiftning ej aktualiseras inom ramen för 

tvistlösningsmetoder som i regel främst beaktar behov och intressen och endast undantagsvis 

stödjer sig på materiell rätt. Detta innebär i sin tur en risk för att ADR får en normupplösande 

verkan.

 

Lindblom synes härvidlag vara av uppfattningen att det finns ett odiskutabelt behov av diskur-

sen om civilprocessens allmänna funktioner. En annan nackdel med ADR Lindblom nämner 

är tvistlösningsmetodernas bristande skydd för svagare parter, exempelvis då parterna har oli-

ka förhandlingsstyrka.  

120 Överlag sätts enligt Lindblom civilprocessens förfarandegarantier ur spel vid bruk av 

ADR, vilket utgör ett stort rättsäkerhetsproblem. Därefter anför Lindblom kritik mot ADR 

genom att nämna en rad processrättsliga institut som ADR (av naturliga skäl) ej kan eller ens 

har för avsikt att tillgodose (då ADR ej regleras av rättegångsbalken och övrig till civilproces-

sen hänförlig lagstiftning), varför kritiken förefaller något missriktad.121

Knuts menar på att domstolsanknuten medling är en hybrid av rättskipning och alternativ 

tvistlösning.

 

Bland fördelarna med ADR nämns framförallt potentiella kostnadsbesparningar men även 

ett vidare sammanhang som ökar förutsättningarna för kompromisser och fortsatta goda rela-

tioner mellan parterna. 

Fog finns dock för ståndpunkten att Lindbloms farhågor om att ADR verkar som ett be-

dövningsmedel för parterna, medborgarna, lagstiftaren och domstolarna är, om än värda att 

beakta, något överdrivna. Att förfarandegarantierna, om så till viss del, inte helt och hållet sätts 

ur spel (se ovan under 2.13) synes vara fallet då medling i vart fall omfattas av rätten till opar-

tisk handläggning och rätten till opartisk medlare. Lindblom talar vidare om att civilprocessen i 

enlighet med ovan beskrivna allmänna funktioner härmed riskeras, vilket dock kan tas till in-

täkt för att han ej beaktat diskussionen kring huruvida diskursen kring civilprocessens allmän-

na funktioner alls kan upprätthållas, givet samhällsutvecklingen. 

122

                                                           
119 A.a., s. 114. 
120 A.a., s. 114 f. 
121 A.a., s. 116 f. 
122 Knuts, s. 255. 

 Med utgångspunkt i nämnda ställningstagande kan man med rätta fråga sig om, 

vad särskild medling anbelangar, detta förfarande enbart kan sägas ha en konfliktlösande 
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funktion, eller därutöver fyller även andra funktioner. Genom den granskning av rättskip-

ningsbegreppet i svensk rätt som följer nedan, kommer frågan att behandlas mer ingående. 

 

 

 

 

5 Särskild medling och dess förhållande till rättskipningen 

5.1 Begreppet ”rättskipning” 

Är medling i alla avseenden väsensskilt från rättskipning i strikt bemärkelse, eller kan med-

lingsförfarandet i något avseende sägas bära på icke obetydliga likheter med rättskipningen? 

För att försöka besvara denna fråga, faller det sig naturligt att inleda med ett försök att definie-

ra det (enligt gällande rätt) förefintliga rättskipningsbegreppet. 

En given utgångspunkt torde vara bestämmelsen i 1 kap. 8 § RF, vilken stadgar att ”För 

rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheter”. Denna cirkulärdefinition, som konstaterar att rättskipning är sådan 

verksamhet som utövas vid domstolar, är dock inte särskilt upplysande eller klargörande vad 

gäller rättskipningsbegreppets innehåll. Det kapitel i regeringsformen vilket avhandlar rätt-

skipningen, 11 kap. RF, framstår härvidlag som mer intressant. Enligt förarbetena ville man 

genom att tilldela rättskipningen (vilken tidigare hade samsats med de grundläggande bestäm-

melserna om de statliga förvaltningsmyndigheterna i ett och samma kapitel) ett eget kapitel i 

regeringsformen markera ”domstolarnas särställning i det konstitutionella systemet” samt 

”[…] vikten av ett oberoende och opartiskt rättsväsende”.123  En mer ingående definition av 

rättskipningsbegreppet står emellertid ej att finna, vare sig i lagmotiven till den reformerade 

regeringsformen eller 1974-års motsvarighet. I propositionen till 1974-års regeringsform an-

märkte man dock att domstolarnas verksamhet inte uteslutande utgörs av rättskipning, utan att 

de därutöver har vissa administrativa uppgifter, vilka har samband med den dömande verk-

samheten. Som exempel på detta omnämns personalärenden samt skyldigheten att samman-

ställa och rapportera statistik avseende avkunnade avgöranden.124

                                                           
123 Prop. 2009/10:80, s. 119 f. 
124 Prop. 1973:90, s. 387. 

 Då domstolarnas arbete i 
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huvudsak utgörs av rättskipningsuppgifter, torde man således härav kunna ge en diffust av-

gränsad, negativ definition av rättskipningsbegreppet, genom att räkna upp vilken typ av upp-

gifter som inte hör till rättskipningen.125

En intressant inställning till definitionsproblematiken återfinns i 1993-års domarutredning, 

vars bedömning var att rättskipning i vart fall (min kursivering) innefattar att avgöra rättsliga 

tvister mellan enskilda intressen eller mellan ett enskilt intresse och ett allmänt intresse, samt 

att döma i brottmål och i mål som rör allvarliga inskränkningar eller eljest ingrepp i den en-

skildes personliga frihet eller integritet.

 

126

Med en dynamisk definition av rättskipningsbegreppet blir sålunda domstolarnas huvud-

uppgift avhängig vad man för närvarande väljer att inkludera i begreppet. I 2000-års domarut-

nämningsutredning tycker man sig skönja att domstolarnas roll kommer att öka, och att inne-

börden av rättskipningsbegreppet därmed kommer att vidgas; det vill säga att innebörden av 

rättskipningsbegreppet kommer att förändras med samhällsutvecklingen.

 Vidare påpekade man att en dylik ansats till att defi-

niera rättskipning är såväl statisk som retrospektiv, när den snarare bör vara dynamisk och 

prospektiv – det vill säga, försöka beskriva vilken funktion domstolarna i egenskap av rättski-

pande organ bör fylla i samhället.  

127

                                                           
125Likheterna med de teologer som hävdar att det enda sättet att beskriva den allsmäktiges egenskaper går genom 
s.k. ”negativ teologi” (dvs. att den ende guden ingalunda kan beskrivas utifrån sina positiva egenskaper utan en-
dast genom vad denne inte är) synes i sammanhanget skrämmande påtagliga. 
126SOU 1994:99 Del As. 37 f. 
127SOU 2000:99, s. 57 f. 

 Sambandet mellan 

domstolarnas roll och rättskipningen (i egenskap av domstolarnas huvuduppgift) innebär 

härvidlag att en förändring av det förstnämnda med stor sannolikhet medför en samtidig för-

ändring av det sistnämnda. Om det är samhällets vindar som indirekt avgör vad som vid varje 

given tidpunkt är att betrakta såsom rättskipning, är det då endast en fåfäng förhoppning att 

tro att det överhuvudtaget är möjligt att ge en definition av rättskipningsbegreppet? Fog finns 

för att anta att det med viss ansträngning är möjligt, även om definitionen i ifråga riskerar att 

bli en kortlivad företeelse. 

Per-Henrik Lindbloms syn på domstolarnas ställning i Sverige vid 1990-talets början illu-

strerar i ett avseende förhållandet mellan domstolarnas roll i samhället och deras rättskipande 

verksamhet: 
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Man kan säga att medan medborgarna i USA varit obenägna att tilldela den 

lagstiftande och verkställande makten en helt dominerande ställning och där-

för satsat på domstolarna, hade i Sverige statsmakten varit obenägen att ge 

domstolarna en växande roll och i stället satsat på lagstiftning, förvaltning i 

form av statlig tillsyn och kontroll samt på de stora organisationerna. Beteck-

nande är den färdriktning som justitieminister Lennart Geijer angav redan vid 

Domstolsverkets invigning i november 1975: målet var att begränsa antalet 

processer i såväl brott- som tvistemål.128

Vill man från lagstiftarens sida begränsa processandet, är ett tillvägagångssätt att inskränka 

rättskipningsbegreppets extension; exempelvis genom att låta den statliga förvaltningen i större 

utsträckning ta sig an arbetsuppgifter vilka befinner sig i gråzonen mellan rättskipnings- och 

förvaltningsuppgifter.

 

 

129

Att det jämlikt 11 kap. 5 § RF rent rättstekniskt är möjligt att med lagstöd delegera rätten 

att slita vissa typer av rättstvister till andra myndigheter än domstolar, utgör å ena sidan en 

markering av principen om domstolarnas självständighet, samtidigt som det i realiteten mer 

blir fråga om en procedurregel än något egentligt skydd i sak när det gäller rättstvister mellan 

 Det mest konkreta exemplet på detta torde vara Kronofogdemyndig-

hetens summariska processförfaranden (betalningsföreläggande, vanlig samt särskild hand-

räckning) där borgenären i otvistiga mål erbjuds ett förfarande som omgående kan ge veder-

börande ett verkställbart avgörande. Även de polisiära befogenheterna att utfärda ordningsbot 

och åklagarens möjlighet att med den tilltalades samtycke utfärda strafföreläggande utgör ex-

empel på summariska processförfaranden.  

                                                           
128 Lindblom, Domstolarnas växande samhällsfunktion, s. 235. 
129 Ett intressant exempel på en typ av tvist som befinner sig i gränslandet mellan rättskipnings- och förvaltnings-
uppgift är Medlingsinstitutets jämlikt 46 § MBL exklusiva rätt att, genom medling i arbetstvister mellan arbetsgiva-
re eller arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagare eller arbetstagarorganisation, verka för en väl fun-
gerande lönebildning. Då arbetstvister kan vara av två slag, det vill säga rätts- eller intressetvister, kan avsaknaden 
av precisering i lagtexten betraktas såsom en brist, oaktat att det framgår av förarbetena att det är intressetvister 
som avses (jfr prop. 1999/2000:32, s. 42 f.). Enligt 47 a-b §§ MBL kan medling initieras såväl på grundval av parter-
nas uttryckliga samtycke som genom tvångsmedling på Medlingsinstitutets initiativ. I sammanhanget åsyftas såle-
des med begreppet arbetstvist en intressetvist, som i sin tur utgör ett uttryck för förhållandet då kollektivavtalspar-
ter inte förmår sluta eller förnya kollektivavtal. Då det inte, såsom i fallet med en rättstvist, avser giltighet, tolkning 
eller tillämpning av en lag eller ett avtal som parterna är bundna av, så är det därmed inte heller fråga om en in-
skränkning av domstolarnas rättskipning i arbetstvister, utan endast delegerandet av en viss typ av förvaltnings-
uppgift. Det är det faktum att man, då Medlingsinstitutet eventuellt träder in, befinner sig i ett avtalslöst tillstånd, 
gör att det blir fråga om en intressetvist och inte en rättstvist – även om det finns fog för att anta att en medlings-
ansats, sett till upplägg och innehåll, troligtvis har mycket gemensamt med eventuell medling i vad som per defini-
tion skulle vara att betrakta såsom en arbetsrättslig rättstvist. 
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enskilda.130 Ett exempel på organ som enligt särskild lag handlägger rättstvister mellan enskilda 

är Statens va-nämnd, som kan överklagas hos Svea hovrätt i dess sammansättning som mark- 

och miljööverdomstol.131 Då ett eventuellt överklagande behandlas av domstol, är därmed rät-

ten till domstolsprövning indirekt säkerställd. Att begränsa stadgandets räckvidd är dock en 

grannlaga uppgift. Grundlagsberedningen underströk att avgöranden inom ramen för den så 

kallade ”frivilliga rättsvården” (t.ex. beslut i ärenden om adoption och förordnande av för-

myndare, samt äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan av makarna) ej omfattades av de-

legationsbestämmelsen.132

Beredningen anser att rättstvister mellan enskilda i allmänhet skall slutligt av-

göras av domstol när de tvistande inte utan medverkan av det allmänna kan 

komma fram till en lösning. Jag är av samma uppfattning men vill gå ett steg 

längre. Enligt min mening bör avgörandet av sådana tvister inte bara i sista in-

stans utan även i tidigare instans i princip vara en domstolssak. Det bör dock 

inte vara uteslutet att genom lag öppna möjlighet för annan myndighet än 

domstol att handha ifrågavarande rättskipningsuppgifter [författarens kursive-

ringar], om en sådan ordning skulle befinnas ändamålsenlig. I första stycket av 

förevarande paragraf föreskrivs därför att rättstvist mellan enskilda inte får 

utan stöd av lag avgöras av annan myndighet än domstol. Med rättstvist mel-

lan enskilda avser jag därvid sådana tvister som rör enskildas inbördes rättighe-

ter, skyldigheter eller rättsliga ställning men däremot inte fall där en enskild 

motsätter sig en av annan enskild gjord ansökan och där det är offentligrättsli-

ga och inte privaträttsliga synpunkter som skall vara avgörande för utgång-

en.

 Departementschefens yttrande är i sammanhanget av särskilt intres-

se: 

 

133

Här finner vi ett uttryckligt stöd för att regelrätta rättskipningsuppgifter kan delegeras till 

andra myndigheter, på ett sätt liknande vad som gäller beträffande överlåtande av förvalt-

ningsuppgifter,

 

 

134

                                                           
130Holmberg m.fl, Regeringsformen (9 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 11 kap. 5 §. 
131 Se lagen (1976:839) om Statens va-nämnd jämförd med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
132Holmberg m.fl, Regeringsformen (9 feb. 2013, Zeteo), kommentaren till 11 kap. 5 §. 
133 Prop. 1973:90, s. 385 f. 
134 Se 12 kap. 4 § RF 

 med reservation för att rättstvister mellan enskilda i allmänhet skall slutligt 

avgöras av domstol, om annan lösning på tvisten ej är möjlig. Ur citatets sista stycke framgår 
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dock att om det gäller en tvisttyp som innehåller såväl privat- som offentligrättsliga inslag, skall 

överlåtande av rättskipningsuppgift enligt departementschefen inte komma på tal, om de of-

fentligrättsliga inslagen är avgörande tvistens utgång.  

Härmed upprätthålls domstolarnas rättskipningsmonopol, med undantag för de fall där det 

är att betraktas såsom ändamålsenligt135

Om beslutsfunktionen i fråga om att beröva en målsäganden hans talerätt skall 

förläggas till domstol, bör förfarandet rimligtvis utformas som ett tvåpartsmål 

mellan myndighet som företräder statens sekretessintresse och den berörde 

målsäganden. Ett sådant mål får handläggas av domstolen i samma ordning 

som tillämpas då domstol eljest har att ta ställning till rättighetsinskränkningar. 

Det blir med andra ord fråga om rättskipning (min kursivering).

 att överlåta en viss rättskipningsuppgift till annan 

myndighet. Emellertid ankommer det till synes alltid på domstolarna att slutligt avgöra en 

rättstvist där någondera av parterna har överklagat det avgörande som den myndighet vilken 

(genom 11 kap. 5 § RF) anförtrotts viss rättskipningsuppgift har avkunnat. Delegationsbe-

stämmelsens betydelse, såsom annat än tids- och resursbesparande åtgärd, kan därmed disku-

teras. 

En annan metod för att avgränsa rättskipningsbegreppets innehåll är att fastställa vad som 

inte utgör en rättskipningsuppgift, och således inte (i vart fall rent principiellt) bör ankomma 

på domstolarna. Gustaf Petrén anmärkte, med anledning av behandlingen av en departe-

mentspromemoria som föreslog vissa begränsningar i målsägandens talerätt enligt 20 kap. 8 

och 9 §§ RB (då det allmänna då i vissa brottmål ansåg sig ha behov av att undanhålla sekre-

tesskyddat processmaterial från målsäganden, vilket skulle kunna medföra att densammes tale-

rätt kringskars) att det var klart olämpligt att den myndighet som föreslogs fatta beslut om dy-

lika inskränkningar i det enskilda fallet (på anmälan av RÅ) utgjordes av HD. 

 

136

Vad gäller de allmänna domstolarna avser rättskipning den verksamhet som 

försiggår väsentligt hos dem i två handläggningsformer, nämligen den form 

 

 

Vidare, anför Petŕen vad han anser gällande rättskipningsbegreppets innehåll: 

 

                                                           
135Härvidlag torde avses effektivitetsskäl, såsom exempelvis vad gäller införandet av summariska processförfaran-
den. 
136 Petrén, G, SvJt 1990, s. 633. 
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som gäller för avgörande av enskildas inbördes tvister och den form som gäll-

er för fastställande av straffanspråk, vartill kommer en specialform vad gäller 

hanteringen av extraordinära rättsmedel. De anmälningsärenden som i lagför-

slaget lägges på HD tillhör inte området för rättskipning Det är otvivelaktigt 

ingen domstoluppgift att handlägga ärenden av denna art, vilka beror på be-

slutsmyndighetens egna diskretionära avgöranden om den överhuvudtaget 

skall ta upp saken till behandling.137

På samma sätt som överlåtandet av en rättskipningsuppgift på annan myndighet än domstol 

kan betraktas som en risk för att de rättsäkerhets- och förfarandegarantier som är förknippade 

med ordinär domstolsprocess går om intet, kan det omvända – det vill säga överlåtandet av 

administrativa ärenden (rena förvaltningsuppgifter) på domstolarna – enligt Petrén hota dom-

stolarnas oberoende ställning, då de utnyttjas till annat än ren rättskipning (vilket de facto är 

deras egentliga uppgift, jämför 1 kap. 8 § RF). Petrén avslutar med att konstatera att ”det vore 

rättspolitiskt av värde att få veta hur långt HD är beredd att efterkomma de politiska makt-

havarna [...] där HD:s auktoritet kan vara dem till stöd. [...] Skall HD stå till tjänst för annat än 

rättskipningsuppgifter, om en riksdagsmajoritet så önskar?”.

 

 

138

Det som föranleder Petréns kritik är att de allmänna domstolarnas högsta instans, som 

genom prejudikatbildning har en central betydelse för rättsutvecklingen, ingalunda bör 

betungas med rent administrativa uppgifter. Tingsrätternas verksamhet däremot utgörs, bort-

sett från ovan angivna rent interna personal- och statistikärenden, bara till viss del av renodlad 

”rättskipning” i grundlagens mening.  Deras befattning med ärenden som handläggs enligt lag 

(1996:242) om domstolsärenden är omfattande, och antalet ärendetyper som faller under la-

gens tillämpningsområde har på senare år ökat.

 

139 Dessa så kallade ”rättsvårdsärenden” defini-

erades i 1982-års översyn av rättegångsbalken som ”ärenden […] som tingsrätten har att uppta 

självmant eller efter ansökan och som ej enligt lag eller författning skall handläggas i den för 

tvistemål eller brottmål stadgade ordningen, dock inte ärenden som angår straff eller annan 

med brott förenad påföljd”.140

                                                           
137 Petrén, G, SvJt 1990, s.635. 
138 Petrén, G, SvJt 1990, s. 635. 
139 Enligt Domstolsverkets årsredovisning för 2010 ökade antalet inkomna domstolsärenden från 59 909 år 2008 till 
71 885 år 2010. 
140 SOU 1982:26, s. 74. 

 Trots detta, påpekar man i samma avsnitt att, även om man i 

processrätten gör en åtskillnad mellan ”rättskipning” och ”rättsvård av annat slag”, så är 
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gränsdragningen långtifrån glasklar.141 Handläggningen av domstolsärenden omfattas inte av 

de grundläggande processrättsliga principer på vilka rättegångsbalken bygger. Förfarandet är 

enligt huvudregeln skriftligt, och sammanträden bör endast hållas om det kan antas vara till 

fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av ärendet.142 I många fall finns det 

inte ens en motpart.143

I slutbetänkandet för 2007-års utredning avseende domstolarnas handläggning av ären-

den, fastslår man i inledningen att man ”inom juridiken skiljer mellan stridig och frivillig 

(mina kursiveringar) rättsvård”.

  

144 Stridig rättsvård har sedan länge betraktats såsom rättskip-

ning.145

Här kan man skönja en förändring i synen på vilka ärenden som det endast bör ankomma 

på domstolarna att avgöra, och vilka som med fördel kan överlåtas till annan myndighet. Om 

grundlagsberedningen till 1974-års regeringsform var skeptisk till att låta delegationsbestäm-

melsen i 11 kap. 5 § RF omfatta även frivilliga rättsvårdsärenden, så är den uttryckliga ut-

gångspunkten i ärendelagsutredningen att, för att uppnå det övergripande målet med arbetet 

att reformera och modernisera domstolsväsendet i syfte att garantera medborgarna rättssäkra 

avgöranden inom rimlig tid, ”renodla domstolarnas verksamhet och så långt som möjligt föra 

bort sådant från domstolarna som inte utgör dömande verksamhet”.

 Enligt betänkandet utgör domstolarnas handläggning av tvistemål och brottmål (som 

handläggs enligt RB) rättskipning, medan domstolsärenden hänför sig till frivillig rättsvård. 

146 Domstolsresurserna 

ska koncentreras till de uppgifter som kräver medverkan av domare, det vill säga att lösa tvis-

ter mellan enskilda, och mellan enskilda och det allmänna samt att avgöra brottmål, varför ett 

antal rättsvårdande uppgifter på senare tid förts över från domstolarna till förvaltningsmyn-

digheter.147

                                                           
141 A.a., s. 74. 
142 13 § lag (1996:242) om domstolsärenden. 
143 Till exempel vid ansökan om god man enligt 11 kap. 4 § FB från huvudmannen själv.  
144 SOU 2007:65, s. 99 f. 
145 Se Fitger, Lagen om domstolsärenden, s. 23. 
146 SOU 2007:65, s. 99. Se även prop. 2010/11:119, s. 1. 
147 A.a.,s. 100. 

 Rätten till domstolsprövning i dessa ärenden säkerställs härvidlag först vid ett 

eventuellt överklagande. 

Någon konsensusuppfattning kring vad som utgör rättskipning, i vilken mån rättskip-

ningsuppgifter kan överlåtas till andra myndigheter med stöd i lag, och i vilken mån domstolar 

– vars grundlagsfästa huvuduppgift består uti att skipa rätt – kan åläggas uppgifter av förvalt-

ningskaraktär, synes, i enlighet med vad som ovan anförts, icke föreligga.  
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5.2 Rättskipning och medling 

Även om medling inte anses utgöra vare sig rättskipande eller rättsvårdande verksamhet,148 så 

är relationen verksamheterna emellan ingalunda helt utan betydelse. Med utgångspunkt i vad 

som ovan anförts, kan sägas att kännetecknande för rättskipning i egentlig bemärkelse är att 

minst en fysisk eller juridisk person för talan mot en eller flera andra personer. Som ovan 

nämnts, saknas vid frivillig rättsvård ofta ett utvecklat partsförhållande.149 Distinktionen mel-

lan mål och ärende syftar till att åskådliggöra denna skillnad, men den är, såsom processlagsbe-

redningen påpekade, inte konsekvent genomförd – samma rättsangelägenhet betecknas ibland 

såsom mål, ibland såsom ärende.150

i) Två (eller flera) parter är oense om något på vilket (enligt dem) gällande rätt, eller ett 

mellan dem inbördes gällande avtal, har bäring, varför den ene ansöker om stämning av 

den andre vid allmän domstol. (tvistkriteriet) 

 Ett mål, såsom en rättskipningsuppgift, innefattar sålunda 

alltid ett utvecklat partsförhållande.  

En viktig fråga att besvara är huruvida medling, i egenskap av så kallad alternativ konflikt-

lösningsmetod, skiljer sig i så pass stor utsträckning från den ordinära tvistemålsprocessen att 

den utgör just ett alternativ till snarare än alternativ rättskipning. Vilka är då de mest påtagliga 

skillnaderna? Ett vid domstol anhängiggjort tvistemål leder antingen till att det avgörs i sak, 

käranden återkallar sin talan, eller att målet avvisas eller avskrivs. Härmed är – ur ett juridiskt 

perspektiv– såväl konflikten som rättstvisten att betrakta såsom avgjord. Ett medlingsförsök 

kan däremot misslyckas, varvid konflikten vare sig i rättslig (rättstvisten) eller i personlig (kon-

flikten) bemärkelse är avslutad. Även om rättskipningsbegreppet är allt annat än otvetydigt, 

kan man dock argumentera för att begreppet innehåller vissa grundläggande komponenter 

kring vilka det torde råda viss enighet. Vad är då essensen i att ”skipa rätt” med avseende på 

dispositiva tvistemål? 

 

ii) Den som med stöd i lag ålagts uppgiften att skipa rätt mellan parterna (domstol i egen-

skap av rättstillämpare) kommer att, efter att i vederbörlig processuell ordning ha in-

hämtat för målets avgörande nödvändiga fakta, meddela avgörande i eller fattar beslut 
                                                           
148 Prop 2010/11:128, s. 73. 
149 Prop. 1995/96:115, s. 80. 
150 NJA II 1947 s. 87 f. 



   

46 
 

om att avvisa eller avskriva målet i enlighet med gällande rätt (om inte förlikning dess-

förinnan uppnåtts under förberedelsestadiet). (normtillämpningkriteriet) 

 

Enligt ovanstående grovhuggna och skissartade definition, framstår civilprocessen som starkt 

strukturerad, måhända kanske till och med något rigid. Skillnaderna mellan de ovan diskutera-

de typerna av tvistlösning i civilrättsliga mål, kan förtydligas genom att schematiseras på föl-

jande sätt: 

 

 

 Utvecklat 

tvåparts-

förhållande 

Beaktar utom-

rättsliga fakto-

rer151

Grad av dis-

positivitet 
 

Dispositiva 

tvistemål, 

OP152

Ja 

 

Nej Hög 

Indispositiva 

tvistemål, OP 
Ja Nej Begränsad 

Medling Ja Ja Fullständig 

Domstols-

ärenden 

(rättsvård) 

Begränsat Nej Begränsad 

 

 

Även om medling enligt gängse uppfattning (exempelvis enligt medlingsdirektivets definition 

av begreppet) är att betrakta såsom ett strukturerat förfarande, är parternas förfogande över 

processen om inte oinskränkt, så i vart fall vittgående. Medlingsförfarandets flexibla karaktär, 

öppet för individuella anpassningar i ljuset av respektive parts behov och intressen, står i stark 

kontrast till den till i jämförelse snudd på mekaniska ordinära civilprocessen.  

                                                           
151 Härmed avses de faktorer varpå rätten inte grundar sitt avgörande (jfr. 17 kap. 3 § RB). 
152Med förkortningen avses ”ordinär civilprocess”. 
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Den viktigaste skillnaden härvidlag är dock att det vid medling inte är fråga om subsumtion 

av fakta under en översats för att avgöra huruvida en viss rättsregel är tillämplig i det enskilda 

fallet, utan om tillskapandet av en in casu-rättsnorm, där normen i sig utgör tvistens lösning.153

Begreppsförvirringen blir delvis en konsekvens av att balansera motsatsförhållandet mellan å 

ena sidan en ökad betoning på civilprocessens konfliktlösande funktion, och å andra sidan 

önskemålet att i den mån det är möjligt fokusera domstolarnas verksamhet till just dömande 

verksamhet. Det finns två uppenbara sätt att angripa denna målkonflikt. Så länge som ett 

snävt, exklusivt rättskipningsbegrepp utesluter domstolarnas iakttagande av deras lagstadgade 

skyldighet att i dispositiva tvistemål verka för en samförståndslösning från rättskipningsbe-

greppet, så kommer målkonflikten att bestå, varför man från uppdragsgivarens sida därmed 

öppet bör tillstå att man helt enkelt inte kan undgå att ge domstolarna motstridiga direktiv i 

 

Sålunda utgör medling inte alternativ rättskipning. Om medling bör betraktas såsom ett alter-

nativ till rättskipning är avhängigt huruvida utgångspunkten för all tvistelösande verksamhet, 

oavsett tvistetyp, bör vara ordinär domstolsprocess eller inte. Om så är fallet synes ordvalet 

korrekt, men om det är så att vissa tvister – trots att de prima facie omfattas av rättskipnings-

begreppet – som utgångspunkt av effektivitetsskäl bör slitas i enlighet med ett annat tvistlös-

ningsförfarande (exempelvis arbetstvister enligt 46 § MBL), blir det missvisande att tala om al-

ternativ till rättskipning. I dessa fall är medling den primära tvistlösningsformen, och därför i 

sammanhanget ej att betrakta såsom alternativ till rättskipning.  

En målkonflikt som i viss mån åskådliggör problematiken med en alltför vag definition av 

rättskipningsbegreppet kan beskrivas enligt följande: 

 
Om utgångspunkten för domstolarnas arbete skall vara lagstiftarens intention 

att i görligaste mån renodla sin verksamhet – varmed i sammanhanget förstås 

att i huvudsak hänge sig åt dömande verksamhet – så blir frågan vad det är 

domstolarna gör då de iakttar sin skyldighet att verka för att en samförstånds-

lösning uppnås, än mer intressant. Ty, om resultatet av domstolsinitierade för-

likningssträvanden är att parterna gör i upp i godo, har då inte domstolen hän-

givit sig åt en arbetsuppgift som ej utgör del i dess kärnverksamhet – det vill 

säga, den dömande verksamheten? 

  

                                                           
153 Runesson, Handbok för medlings i affärstvister, s. 30. 
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nämnda avseenden. Det andra sättet, är att låta rättskipningsbegreppet även inbegripa dom-

stolarnas förlikningssträvanden inom ramen för ett instämt tvistemåls handläggning. På så 

sätt, skulle även iakttagandet av skyldigheten att verka för en samförståndslösning i samman-

hanget kunna sägas utgöra en del av domstolens rättskipande verksamhet i vid bemärkelse. 

Även om domstolarna inte de facto avgör målet i sak, kan deras medverkan i ernåendet av en 

samförståndslösning154

Sedan gammalt har i såväl teori som rättspraxis skillnad gjorts mellan rättskip-

ning och rättsvård av annat slag. Rättskipningen har därvid i allmänhet karak-

täriserats såsom samhällets genom domstolarna utövande verksamhet för den 

materiella rättsordningens upprätthållande. Formen för denna verksamhet är 

rättegång och dess syfte är att i ett konkret fall fastställa vad som är rätt mel-

lan vissa parter samt i överensstämmelse därmed meddela rättsskydd åt den, 

som lidit intrång i sin rätt eller hotas av sådant intrång (min kursivering).

 bidra till att även den handlingsdirigerande funktionen, då de därvidlag 

utövar en slags informell kontrollfunktion genom att stadfästa en inom ramen för handlägg-

ningen av ett mål uppnådd överenskommelse. 

 

155

5.3 Stadfästelse och verkställbarhetsförklaring – rättskipning i inskränkt mening? 

 

 

Rättens landskap har förändrats, och då skyldigheten att verka för en samförståndslösning från 

rättens sida har inskärpts (vilken därmed delvis förskjutit civilprocessen i konfliktlösande rikt-

ning), har samtidigt ett ökat ansvar för biläggandet av en rättstvist där förlikning om saken är 

tillåten i viss mån kommit att läggas på de tvistande parternas axlar. Att, såsom tidigare gjorts, 

jämställa rättskipning med domstolarnas dömande verksamhet kanske inte längre på ett till-

fredsställande sätt förmår återge hur rättens landskap i realiteten ser ut – måhända är en revi-

derad syn på rättskipningsbegreppet av denna orsak påkallad? 

 

En intressant fråga är vad som sker då en medlingsöverenskommelse på parternas begäran 

stadfästs och därmed förklaras verkställbar jämlikt 17:6 RB (vid särskild medling) eller 7 § 

MedL (vid utomprocessuell medling). Den i medlingsöverenskommelsen fastslagna förlikning-
                                                           
154 Härmed kan förstås såväl domstolsledda förlikningsinitiativ som hänskjutande till (särskild) medling, då föror-
dande av medlare, formulerande av tidfrist, uppföljning samt stadfästelse av eventuellt medlingsöverenskommelse 
ingår som moment i domstolens medverkan till (inom ramen för målets handläggning) tvistens biläggande. 
155 NJA II 1947, s. 87f. 
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en (vilken föregår en eventuell stadfästelse eller verkställbarhetsförklaring) har ingåtts frivilligt, 

och utgör således ej resultatet av en rättskipningsprocess. Frågan är dock vad som sker om 

endera parten (mot förmodan) av någon anledning begär myndigheternas bistånd med själva 

verkställandet av den stadfästa överenskommelsen. Ty, även om det blott är fråga om den rent 

operativa fasen av rättskipningen, är det ändock fråga om ett rättsligt förfarande. Genom stad-

fästelsen ingriper domstolen i parternas (frivilliga) överenskommelse, och jämställer medlings-

resultatet med resultatet av en rättskipningsprocess, såtillvida att om en part därefter begär 

överenskommelsen verkställd – även om det sker på grundval av deras (ursprungligen) frivilli-

ga överenskommelse – medför det ofrånkomligen rättsverkningar för överenskommelsens 

parter.  

Domstolen prövar vid ansökan om stadfästelse eller verkställighetsförklaring inte huruvida 

överenskommelsens innehåll utgör en materiellt riktig lösning på tvisten; däremot prövas om 

överenskommelsen innefattar en förpliktelse som till sin natur är verkställbar. Endast själva 

fastställandet av att ett visst rättsförhållande råder utgör inte i sig en verkställbar förpliktelse.  

Domstolen prövar däremot huruvida överenskommelsen innehåller element vilka tydligt står i 

konflikt med grundläggande principer för rättsordningen (ex. pactum turpe eller ordre pub-

lic).156 Det faktum att rätten i princip är skyldig att stadfästa en förlikning även om den inte är 

förenlig med gällande rätt,157

Frågan är härvidlag hur man bör se på det som domstolen i sin förlikningsverksamhet 

åstadkommit. I snäv bemärkelse, kan man hävda att endast då rätten avgör målet i sak, är det 

fråga om rättskipning. I vid bemärkelse, om man beaktar att domstolarna skall verka för att 

parterna förliks eller uppnår annan samförståndslösning, samt att cirka 60% av alla dispositiva 

tvistemål leder till förlikning, torde man dock kunna påstå att även domstolens förliknings-

verksamhet inbegrips i rättskipningsbegreppet. Ty, annars erbjuder ju domstolarna genom sin 

förlikningsverksamhet själva ”alternativ till rättskipning”, vilket synes stå i strid med den utta-

lade ambitionen att renodla domstolarnas verksamhet till dömande uppgifter. 

 medför förvisso att det som föregått överenskommelsen ej bör 

betraktas som rättskipning i bemärkelsen dömande verksamhet, men när det gäller stadfästelse 

av medlingsresultatet efter särskild medling blir det, med avseende på rättsverkningarna, pro-

cessrättsligt identiskt med resultatet av en efter domstolsledda förlikningsförhandlingar stad-

fäst förlikning.  

                                                           
156 A.a., s. 87. 
157 Prop. 2010/11:128, s, 22. 
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Ytterligare en omständighet som talar för en vid definition av rättskipning, vilken inklude-

rar verkställighetsförklaring och stadfästelse av medlingsöverenskommelser, är det faktum att 

innan MedL tillkomst, endast hos domstol instämda tvistemål kunde stadfästas. Skälet till detta 

kan tänkas vara att lagstiftaren önskade reservera möjligheten att stadfästa förlikningar till de 

överenskommelser som kommit till i enlighet med ett lagreglerat förfarande (enligt RB eller lag 

(1999:116) om skiljeförfarande). Då numera även medlingsöverenskommelser (vilka har till-

kommit genom utomprocessuell medling) efter införandet av MedL kan verkställighetsförkla-

ras, har förfarandet rättsligt sett närmat sig rättskipningen, såtillvida att myndigheternas hjälp 

vad gäller överenskommelsens genomdrivande kan begäras. Stadfästelse av medlingsöverens-

kommelse efter särskild medling sker förövrigt som tidigare nämnts genom dom jämlikt 17 

kap. 6 § RB, vilket är identiskt med det sätt som domstolen förfar på när det avgör mål i sak. 

Emellertid - definierar man rättskipningsbegreppet snävt, det vill säga gör inslaget av någon 

form av dömande verksamhet till ett nödvändigt (men inte tillräckligt) villkor för att rätt skall 

kunna sägas ha skipats, då är stadfästelse och verkställbarhetsförklaring överhuvudtaget inte 

att betrakta såsom rättskipning i något avseende. Men även om den ursprungliga förlikningen 

var en frivillig uppgörelse mellan de tvistande parterna om hur tvisten skulle lösas, så blir rätts-

förhållandet i ett avseende ånyo stridigt, om oenighet kring fullgörandet av överenskommel-

sens förpliktelser medför att en av parterna av ansvarig myndighet begär handräckning för att 

säkerställa att motparten uppfyller vad som enligt överenskommelsen åligger densamme. Kan 

då en genom dom stadfäst förlikning (trots att den vunnit laga kraft) ogiltigförklaras,158

5.4 Civilprocessens förhållande till ADR  - något om konfliktäganderätten 

 på ett 

sätt som ett mål avgjort i sak inte kan, riskerar dock stadfästelsemöjligheten att förlora sin me-

ning; även om den ursprungliga förlikningen var en frivillig uppgörelse mellan de tvistande 

parterna om hur tvisten skulle lösas. 

 

En hos ADR-kritiker spridd uppfattning synes vara att ett utökat bruk av ADR sker på be-

kostnad av den ordinära civilprocessen; dess kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet riskerar att 

utarmas om tvistande parter av olika skäl väljer att begagna sig av en alternativ (utomprocessu-

ell) tvistlösningsmekanism istället för den av staten tillhandahållna motsvarigheten.159

                                                           
158 Se NJA 1975 s. 507 

 Den in-

159 K. Hagiwara, s. 244. Hagiwara betecknar ADR som ett ”tveeggat svärd” vilket kan fungera som, då rättssystemet 
i allmänhet (och den ordinära civilprocessen i synnerhet) uppvisar allvarliga sjukdomssymtom, ”a device for re-
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byggda intressekonflikten ligger i det faktum att medan parterna primärt är intresserade av en 

snabb och billig lösning (som helst skapar minimal publicitet) på konflikten, har domstolarna 

även att verka för de materiella rättsreglernas genomslag, och därmed uppfyllandet av civilpro-

cessens handlingsdirigerande funktion. Risken är att förtroendet för civilprocessen undergrävs, 

om inte domstolarna förmår förmedla bilden av att de fäster samma vikt vid processens tviste-

lösande funktion som vid den handlingsdirigerande. Lite tillspetsat kan man, med Niels Chris-

ties i inledningen återgivna resonemang om konflikt såsom egendom i åtanke, beteckna den 

från regeringens håll stundtals uttryckta rädslan för ett tilltagande bruk av ADR160

                                                                                                                                                                                           
pressing the realization and enforcement of people's rights. As a result, ADR might degenerate itself into a deadly 
weapon to destroy democratic free societies. At best, it would only offer second class justice to the people."Citatet 
bör ses mot den japanska kontext i vilket yttrats, där det begränsade antalet domare och omfattande inflytandet 
från s.k. ”quasi-lawyers” på ett mer djupgående plan hotar civilprocessens fortbestånd. 
160 Se exempelvis prop. 1998/99:35 s. 34, där regeringen anför det vara önskvärt att fler tvister avgörs i domstol än 
av skiljenämnd. 

 (eller, för att 

vara konsekvent, bruk av andra tvistlösningsmetoder än den ordinära civilprocessen) såsom en 

indikation på ett implicit ianspråktagande av medborgarnas konflikter, i syfte att tillgodose det 

samhälleliga behovet av handlingsdirigering, prejudikatsbildning och rättsskapande. Men vem 

tillhör egentligen en konflikt – vilka av de, direkt eller indirekt, involverade parternas anspråk 

på densamma är att betrakta såsom rättmätiga? I någon mån bör beaktas att en konflikt sällan 

(om någonsin) uppstår i ett socialt vakuum – sålunda finns det fog för att hävda att svaret på 

frågan om vems äganderättsanspråk på en konflikt som är legitima är en gradfråga, då såväl 

parternas som samhällets anspråk på konflikten i någon mån är att betrakta som rättmätiga. 

Förvisso gäller att samhällets anspråk på vissa tvister är absolut. När det föreligger misstanke 

om brott så gäller att, även om målsäganden kan biträda åtalet (och åklagaren därmed tillika 

föra dennes eventuella skadeståndstalan), denna typ av tvist utan undantag blir föremål för 

prövning i domstol. 

Definitionsmässigt är förstås ett brott alltid förövat gentemot staten, och staten, i egenskap 

av den starkare parten, dikterar därmed villkoren för tvistlösningsförfarandet. Men även när 

det gäller de indispositiva tvistemålen föreligger ett dylikt (exempelvis vid ansökan om bout-

redningsman, äktenskapsskillnad eller fastställande av faderskap) absolut anspråk på tvisten; 

tvisten inte bara bör utan skall slitas endast i enlighet med den av lagstiftaren föreskrivna ord-

ningen. 
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6 Konklusion 

6.1 Framtiden för medling i svensk rätt 

6.1.1 Problem med nuvarande reglering 

Särskild medling som tvistlösningsförfarande är alltjämt i svensk rätt (även om det funnits se-

dan rättegångsbalkens ikraftträdande) tämligen okänt, och endast brukat i starkt begränsad ut-

sträckning, trots dess tids- och resursbesparande effekter i förhållande till tvistemålsprocessen. 

Av de tänkbara förklaringar till varför så är fallet som dryftats i föreliggande skrift, förefaller 

några att vara av avgörande betydelse. Det faktum att parterna, i motsats till av domstol ledd 

förlikningsverksamhet, själva får bära kostnaden för eventuell medling, verkar starkt hämman-

de på valet av medling som tvistlösningsförfarande. Den ambivalens som regeringen uppvisar 

genom att å ena sidan understryka vikten av att användningen medling ökar,161 samtidigt som 

man ger indikationer på att medlingens behov redan täcks av domstolarnas förlikningsverk-

samhet,162 framstår som något besynnerlig. I förarbetena anförs att ”[det] dock varken [finns] 

anledning eller ekonomiskt utrymme att låta staten stå för kostnaden för en utomstående 

medlare. Parter som avskräcks av kostnaden har möjlighet att få hjälp med lösningen av sin 

tvist genom domstolens förlikningsverksamhet”.163

                                                           
161 Prop. 2010/2011:128, s. 28. 
162 ”Misslyckas rätten i sina strävanden att få parterna att genom förlikningsförhandlingar komma överens är det 
inte sannolikt att en medlare skulle lyckas bättre.”, se prop. 2010/2011:128, s. 24. 
163 Prop. 2010/2011:128, s. 31. 

 Om regeringen hade valt att gå på utred-

ningens förslag om att införa domstolsmedling hade medlingsalternativet blivit mer attraktivt, 

såtillvida att om medlingen hade utförts av domare inom ramen för deras anställning så hade 

den, likt förlikningsverksamheten, varit kostnadsfri för parterna och därmed hade de två tvist-

lösningsformerna varit klart mer likställda än vad som nu är fallet. Att man i nästa andetag un-
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derstryker vikten av att inte göra åtskillnad mellan medling och förlikningsverksamheten, ef-

tersom de har samma syfte och en åtskillnad dem emellan kan verka styrande, blir än mer obe-

gripligt då det är just precis vad man gjort med avseende på kostnadsansvarsfrågan.164 Om 

man, likt Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet i sitt remissyttrande till SOU 

2007:26,165

Att, såsom gjordes i tvistlösningsutredningen,

 egentligen anser att ett behov av en reform som ökar användningen av medling ej 

föreligger eftersom domstolarnas förlikningsverksamhet redan fyller den funktion som en 

ökad användning av medling är tänkt att fylla, så bör man åtminstone från regeringens sida 

vara öppen med detta ställningstagande. Att en parts kostnad för ett medlingsförsök som inte 

leder till överenskommelse kan ersättas som rättegångskostnad förändrar på intet sätt det fak-

tum att om ett domstolslett förlikningsförsök lyckas så avskrivs målet, utan kostnader för par-

terna, medan kostnaden för medlarens insatser i ett medlingsförsök som leder till överens-

kommelse undantagslöst faller på parterna. 
166 utgå från en värderande medlingsmetod 

(istället för en av mer underlättande karaktär) riskerar dessutom att i än större utsträckning lik-

ställa medling med den domstolsledda förlikningsverksamheten, vilket därmed i än större ut-

sträckning riskerar att göra medling som tvistlösningsförfarande överflödigt.167

6.1.2 Förslag till åtgärder 

 

 

Vill man verka för att användningen av medling som tvistlösningsmetod tilltar, bör man också 

ge institutet ifråga såväl den rättsliga ställning som de resurser som krävs för att göra det till ett 

reellt alternativ till domstolsledd förlikning (även om det vare sig innebär att man inför dom-

stolsmedling, eller gör domstolarnas förlikningsverksamhet subsidiär i förhållande till särskild 

medling). Ambitionen att domstolarnas förlikningsverksamhet och särskild medling skall vara 

lika tillgängliga alternativ under förberedelsen av ett tvistemål i domstol kommer på skam, om 

de av lagstiftaren ges helt olika rättslig status. Domstolarnas förlikningsverksamhet är kost-

nadsfri och utförs av erfarna domare i en för parter trygg och känd miljö, medan parterna vid 

medling själva får bära kostnaden för medlarens arbete, som utförs utanför domstol, och vars 

                                                           
164 A.a., s. 32. 
165 Juridiska fakultetsnämndens vid Stockholms universitets remissyttrande dnr SU 302-1327-07, s. 2. 
166 SOU 2007:26 
167 Norman & Öhman, s. 144 f. 
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färdigheter inte på något sätt kvalitetssäkrats.168

Ur de ovan återgivna slutsatserna av Stockholmsförsöket kan man dra slutsatsen att den 

enskilde domarens syn på och erfarenheter av medling troligtvis inte är helt utan betydelse för 

i vilken utsträckning mål hänskjuts till medling. På samma sätt som ett tränat öga ser bättre i 

vissa avseenden, kan en domare med medlingserfarenhet lättare urskilja huruvida ett mål läm-

par sig för medling. Att medlingsalternativet, i kombination med bristande erfarenhet av med-

ling, löper risken att framstå såsom överflödigt för en domare med å andra sidan omfattande 

erfarenhet av förlikningsverksamhet förefaller inte heller helt otänkbart.

 Lägg till detta att många av de i rättstvist in-

dragna parterna ofta har begränsad eller ingen uppfattning om vad medling i realiteten inne-

bär; vilken tvistlösningsmetod kommer parterna under dessa förutsättningar att välja? Att valet 

torde falla på domstolarnas förlikningsverksamhet förefaller vara ett föga kontroversiellt anta-

gande. 

En rad åtgärder som behöver vidtas för att bruket av medling som tvistlösningsförfarande 

skall kunna öka kan identifieras. Den tidigare nämnda kostnadsfrågan är av stor vikt; vill man 

se medling och domstolsledd förlikningsverksamhet som likvärdiga alternativ, bör de givetvis 

för parterna vara kostnadsmässigt likställda. Vidare är som ovan diskuterats en inte helt oviktig 

(men ofta förbisedd) komponent domarnas överlag begränsade erfarenhet och kunskap om 

medling. För att på ett förtjänstfullt sätt kunna avgöra om ett mål är lämpligt för medling, 

fordras åtminstone viss tidigare erfarenhet av medling. Krav på utökade kunskaper om med-

ling i rättsväsendet som helhet fyller primärt funktionen att säkra de tvistande parternas till-

gång till kompetenta medlare, men fyller även den sekundära funktionen att ökat antal mål 

kommer att hänskjutas till medling om fler av de som arbetar inom rättsväsendet (i första hand 

- dock inte enbart - domarkåren) känner till och kan identifiera mål som är lämpade för bruk 

av detta tvistlösningsförfarande.  

169

                                                           
168 För att använda sig av en liknelse; det är helt enkelt inte fråga om konkurrens på lika villkor. 
169 Brolin och Widebeck, s. 594. 

 Så länge som 

domarkårens erfarenhet av medling som helhet är lika begränsad som resultatet i den hittills 

enda utförda enkätstudien på området uppvisar, förefaller det osannolikt att det på kort tid 

skulle ske några drastiska förändringar i bruket av medling, om inte ytterligare åtgärder vidtas 

(ett tänkbart exempel skulle vara att Domstolsverket satsar på utökad internutbildning i med-

ling för domare eller liknande). Ty oavsett hur många medlare DV har på sin förteckning, så 
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kommer bruket av medling inte att öka förrän de handläggande domarna i ökad utsträckning, 

med parternas samtycke, de facto överlämnar fler mål till medling.  

Dock är det inte enbart domarkårens kunskaper om medling som måste utökas för att bru-

ket av medling skall tillta; även utbildningsinsatser riktade till juriststudenter och advokater 

skulle tjäna syftet att långsiktigt öka användningen av medling. 

En vid, inkluderande medlingsdefinition har som framgår ovan den uppenbara fördelen att 

få (om någon) typ av medling riskerar att utestängas från de rättsliga fördelar som lagstiftning-

en förlänar den typ av medling som uppfyller de villkor definitionen uppställer (exempelvis 

möjligheten att kunna förklaras verkställbar). Nackdelen med att inga (kvalitativa) krav på själ-

va medlaren uppställs i definitionen är emellertid inte försumbar, då detta innebär att parter-

nas möjligheter att, innan själva förordnandet, förvissa sig om att den presumtiva medlaren 

besitter önskvärd kompetens, är starkt begränsade. Om dessutom kvalifikationerna hos de 

medlare som är tillgängliga på en viss marknad (som exempelvis är fallet om man utgår från 

Domstolsverkets förteckning) starkt varierar, försvåras parternas val av medlare ytterligare. Att 

artikel 4.1 i medlingsdirektivet ålägger medlemstaterna att ”uppmuntra medlare och organisa-

tioner som erbjuder medlingstjänster att ansluta sig till frivilliga uppförandekoder och andra 

effektiva mekanismer för kvalitetskontroll av medlingstjänster” (ett förespråkande av självre-

gleringsalternativet), samt enligt artikel 4.2 även att uppmuntra till ”grundutbildning och fort-

bildning av medlare för att säkerställa att medlingen utförs på ett effektivt, opartiskt och kom-

petent sätt i förhållande till parterna”, talar dessutom för att kvalitetssäkringsfrågan inte utgör 

enbart en nationell angelägenhet. 

Även om en snäv definition av medlarbegreppet, vilket inkluderar kompetens- och kvali-

tetskrav, kan inverka menligt på bruket av medling, så finns tillika fog för antagandet att brist-

fällig information för en trätande part om en potentiell medlares kompetens och yrkesskicklig-

het, i kombination med ren marknadsreglering av medlingsförfarandet, har en likvärdig, nega-

tiv inverkan på bruket av medling. Återigen, när alternativet till medling är domstolsledd för-

likningsverksamhet, där domaren inte sällan har gedigen erfarenhet av att hålla förlikningsför-

handlingar, förefaller det inte så konstigt om parterna väljer bort det oprövade kort som med-

ling i sammanhanget utgör. 

De alternativa tvistemålsförfaranden (snabbrättegång och förhandsbeslut) som föreslogs av 

utredningen avseende alternativa tvistlösningsformer, men avfärdades av regeringen, var ut-

tryckligen tänkta att utgöra komplement till den ordinära tvistemålsprocessen. Avsikten med 
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den reform som betänkandet föranledde var delvis att göra medling till ett med domstolsledd 

förlikningsverksamhet likvärdigt alternativ. Dessvärre cementerar den återhållsamma refor-

men i mångt och mycket medlingens ställning såsom blott ett komplement till domstolsledd 

förlikningsverksamhet, snarare än att göra den till ett likvärdigt alternativ. Frågan är dock hu-

ruvida det alls är möjligt att förverkliga intentionen att de båda förfarandena de skall utgöra 

likvärdiga alternativ. Ty, ett statligt initiativ till att subventionera ett tvistlösningsförfarande 

(medling), som sker utanför domstol, å vilket därmed förfarandegarantierna ej är fullt ut till-

lämpliga, och som dessutom genom subventioneringen skulle gynnas i förhållande till övriga 

alternativa tvistlösningsformer, kan ifrågasättas ur såväl konkurrenssnedvridande- som rättsä-

kerhetssynpunkt.  

Oaktat vilken väg man väljer att gå, torde det står klart att om man inte ställer de resurser 

till förfogande som krävs för att öka bruket av medling vid landets domstolar, riskerar refor-

men att bli blott ett illa genomtänkt, missriktat slag i luften. 

Informationsansvaret vilar härvidlag tungt på Domstolsverket – om tanken är att medling 

skall anlitas i samma utsträckning som exempelvis skiljeförfarandet, måste en massiv och 

genomgripande informationsinsats, riktad såväl mot allmänheten som yrkesverksamma inom 

rättsväsendet, genomföras. I annat fall saknar medlingsförfarandet överhuvudtaget möjlighet 

att konkurrera med redan etablerade alternativa tvistlösningsformer. 

 

6.2 Civilprocessens förhållande till medling de lege ferenda 

Att medling såsom tvistlösningsmetod röner ett allt större intresse, såväl ur de enskilda trätan-

des perspektiv som från lagstiftarens håll, hänger i en icke ringa bemärkelse samman med den 

förändrade synen på civilprocessens övergripande funktion[er]. Genom att skärpa tingsrätter-

nas skyldighet att verka för att parterna förliks eller når annan samförståndslösning, har tyngd-

punkten i civilprocessen i första instans förskjutits i riktning mot dess konfliktlösande funk-

tion - till viss del på bekostnad av dess handlingsdirigerande funktion.  

Då lagstiftaren i regeringsformen (1 kap. 8 §  RF) klarlägger att rättskipningen ankommer 

på domstolarna, kan man se detta förhållande på två olika sätt. Å ena sidan, är domstolarnas 

huvudsakliga (egentliga) arbetsuppgift att ”skipa rätt”, å andra sidan att utgångspunkten är att 

rättskipningsuppgifter som sådana är förbehållna domstolarna (i vart fall kan de inte utan lag-

stöd överlåtas till andra förvaltningsmyndigheter, jfr. 11 kap. 5 § RF). Ur diskussionen som 
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förts ovan, framgår att riktningen går mot att domstolarnas verksamhet i allt större utsträck-

ning renodlas till dömande uppgifter.170 Denna ambition försvåras emellertid något av det fak-

tum att rättskipningsbegreppet (måhända med nödvändighet, då ett statiskt rättskipningsbe-

grepp inte med samma lätthet skulle kunna anpassas till samhällsutvecklingen) är vagt och 

därmed svårdefinierat. Här synes dock en outtalad utveckling kunna skönjas; överlåtandet av 

uppgifter som ej betraktas såsom primärt rättskipningsuppgifter till andra förvaltningsmyndig-

heter ger inte bara dessa uppgifter förvaltningsuppgiftsstatus, utan befäster därtill även åter-

stoden av de uppgifter som, efter överlåtandena, alltjämt ankommer på domstolarna, såsom 

tillhörandes rättskipningens kärnområde. Vad gäller dessa rättskipningsuppgifter är rättsvä-

sendets anspråk på tvisterna i syfte att fylla en handlingsdirigerande och tillika rättsskapande 

funktion alltjämt oförminskat.171

Om man sätter denna utvecklingstrend i relation till förskjutningen i domstolarnas förlik-

ningsverksamhet i riktning mot en mer uttalat konfliktlösande funktion, där rädslan för att 

domaren riskerar förbruka parternas förtroende genom att exempelvis komma med konkreta 

förlikningsbud, och att vederbörande i görligaste mån bör avhålla sig från att medverka till för-

likningar som inte ligger i linje med gällande rätt inte längre i samma utsträckning gör sig gäl-

lande,

 

172

Man skulle, lite tillspetsat, kunna säga att det i viss mån handlar om ett återbördande av 

äganderätten till konflikten till parterna, åtföljt av ett ökat eget ansvar för lösningen av den-

samma. Om civilrättskipningen tidigare genom sin handlingsdirigerande funktion utgjort ett 

viktigt styrinstrument för välfärdsstatens upprätthållande, synes förskjutningen mot en ökad 

betoning av civilprocessens konfliktlösande funktion gå hand i hand med välfärdsstatens suc-

 finns det visst fog för att hävda att i en dispositiv rättstvist, är det primära att tvisten 

löses, oaktat huruvida detta sker inom ramen för rättens förlikningsverksamhet, genom hän-

skjutande av målet till särskild medling, eller genom att konflikten biläggs medelst valfri ut-

omprocessuell konfliktlösningsmetod. 

                                                           
170 Prop. 2010/11:119, s. 1. Genom riksdagens bifall till propositionen, förflyttas enligt regeringen uppskattningsvis 
26 000 av de dessförinnan till domstolarna årligen inkomna ärendena över till förvaltningsmyndigheter såsom 
Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket och Länsstyrelsen. Det synes råda blocköverskridande enig-
het kring ändamålsenligheten gällande överflyttandet av ifrågavarande uppgifter, se 2010/11:Juu 24, s. 6. 
171 Jfr. Prop. 1986/87:89, s. 113 f, där en alltför stark betoning på allmänprevention i dispositiva tvistemål avfärdas, 
då endast misstanke om att en ev. förlikning skulle kunna komma att stå i strid med gällande rätt inte är tillräckligt 
för att fastslå att så kommer att bli fallet. Därutöver har parterna alltid möjlighet att i dispositiva tvistemål ingå 
förlikning som inte står i överenstämmelse med gällande rätt. 
172 Lindell, Civilprocessen, s. 306. 
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cessiva demontering genom det nyliberala uppvaknandet i början av 1990-talet (avregleringen 

av statliga monopol, konkurrens inom produktionen av välfärdstjänster, ökad individualisering 

etc.). Uppsatsförfattarens uppfattning är att statens anspråk på dispositiva tvistemål som ett 

led i styrandet av välfärdsstaten har försvagats, och den alltjämt tilltagande individualise-

ringen i samhället i stort har gjort avtryck även i civilprocessen, såtillvida att dess tyngd-

punkt har förskjutits i konfliktlösande riktning. Det tilltagande bruket av alternativa tvistlös-

ningsformer kan ses som en naturlig konsekvens av den nyliberala vågens inverkan på samhäl-

let i stort; tvistlösningsmarknaden är blott en av flera marknader, och därför skall följaktligen 

även den konkurrensutsättas. En minskad grad av statliga ingripanden i samhällslivet, kombi-

nerat med en ökad individualisering, medför därtill ett för individen ökat ansvar för att tvister i 

vilka denne utgör part biläggs. 

Även om det som särskiljer rättens förlikningsverksamhet från särskild medling alltjämt är 

hur pass rättighetsbaserad den förstnämnda verksamheten är, synes skiljelinjen successivt ha 

förtunnats i och med förlikningsverksamhetens i ökad utsträckning på samförståndslösningar 

inriktade verksamhet. Medlarens i sammanhanget blott underlättande funktion synes utgöra en 

bra illustration av denna utveckling; medlaren bär inget eget ansvar för konfliktens lösning, 

utan har endast till uppgift att underlätta dess en frivillig uppgörelse. Förlikningsverksamheten 

och särskild medling närmar sig i allt större utsträckning varandra, ty när den förstnämnda 

verksamheten har en samförståndslösning som uttrycklig målsättning, kan man göra gällande 

att båda tvistlösningsalternativen bör ha parternas behov och intressen såsom riktlinje.173 När 

rättskipningens handlingsdirigerande funktion inskränks av målet att uppnå samförståndslös-

ningar, förändras domarens roll såsom verkställare av lagstiftarens dekret till att i större ut-

sträckning agera konfliktlösare.174 Oaktat domarens skyldighet att säkerställa den materiella rät-

tens genomslag, kan det diskuteras huruvida det inte är så att rättens kärna, likt medlingens, 

utgörs av den konflikthanterande funktionen.175

                                                           
173 Lindell, Civilprocessen, s. 309. 
174 Bertilsson, s. 32. 
175 Jfr Marklund, Ett brott – två processer, s. 229. 

 Utvecklingen mot en mer fredsmäklande do-

marroll, i kontrast till den mer traditionella rollen såsom garant för den materiella rättens ge-

nomslag, grundar sig rent rättsligt på domarens skyldighet att verka för att en samförstånds-

lösning i det enskilda fallet uppnås. Att rättskipningsbegreppet härvidlag förändras synes dock 

endast utgöra en konsekvens av dess inneboende dynamik; även om begreppet har en hård 
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kärna, kan någon knivskarp avgränsning av rättskipningsbegreppet dock ej med framgång 

åstadkommas. 

Med civilprocessens förskjutning i konfliktlösande riktning, finns det fog för att ifrågasätta 

huruvida det är lämpligt att benämna andra tvistlösningsmetoder än rättskipning såsom alter-

nativa tvistlösningsmetoder – ty, detta påstående utgår ifrån att rättskipningen är det primära 

(förstahandsalternativet) sättet lösa en tvist. Snarare borde varje tänkbar tvistlösningsmetod 

övervägas innan dess att konfliktlösning genom domstolsprocess blir aktuellt – rätten till vill-

korslös domstolsprövning kan och bör ifrågasättas.  

Sandra Day O’ Connor, Supreme Courts of the United States första kvinnliga domare, ut-

tryckte denna tanke på följande sätt: 

 
The courts of this country [USA] should not be the places where resolution of 

disputes begins. They should be the places where the disputes end after alter-

native methods of resolving disputes have been considered and tried.176

Det man bör vinnlägga sig om är således att alternativen har uttömts innan dess att domstols-

process övervägs, varför frågan är om man inte kan tala om en rad olika tillgängliga tvistlös-

ningsmetoder, utan att för den skull benämna alla förutom rättskipningen såsom ”alternativa”. 

De må utgöra alternativ till rättskipning, men för att benämnas ”alternativa tvistlösningsmeto-

der” bör det vara klarlagt att den tvistlösningsmetod som de utgör ett alternativ till (det vill 

säga rättskipningen) de facto är (och bör vara) den primära tvistlösningsmetoden, något som, 

med ovan angivna utvecklingstendenser i åtanke, ingalunda kan tas för givet på de dispositiva 

tvistemålens område. Ty, om snabbhet och effektivitet är ledorden, är den tröga domstolspro-

cessen sällan det lämpligaste valet av tvistlösningsmetod. Utgångspunkten bör därmed kunna 

hävdas vara att ansvaret för konfliktens biläggande primärt ligger på parterna, så länge inte 

särskilda samhälleliga intressen eller hänsyn talar emot detta. Denna förskjutning av ansvars-

bördan står i överensstämmelse med såväl samhällsutvecklingen i stort (vilken redogjorts för 

ovan under avsnittet om civilprocessens funktioner), 

 

  

177

                                                           
176 http://womenshistory.about.com/od/quotes/a/s_d_oconnor.htm (hämtat 20130220) 
177 Se ovan under 4.2. 

som den därav följande förskjutningen 

av civilprocessens huvudfunktion från handlingsdirigerande till primärt konfliktlösande. 
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I takt med att domstolarnas förlikningsverksamhet rör sig från att vara enbart rättighet- och 

skyldighetsbaserad till att i allt större utsträckning se till parternas behov och intressen, synes 

denna verksamhet alltmer anta karaktären av ett medlingsförfarande. De två förfarandena fö-

refaller närma sig en konvergenspunkt, där en bred uppgörelse grundad på parternas behov 

och intressen, snarare än en överenskommelse i strikt linje med gällande rätt, är målet. Att det 

för närvarande förhåller sig så att medling i dispositiva tvistemål är såväl tämligen okänt samt 

sparsamt använt i Sverige sett i relation till domstolarnas förlikningsverksamhet, förefaller på 

intet sett vara förhållanden som inte kan förändras. För att det skall vara möjligt att öka bruket 

medling krävs emellertid att lagstiftaren sätter ned foten och klart och tydligt deklarerar att 

medling utgör ett fullgott alternativ till den domstolsledda förlikningsverksamheten.  

Även om alla domare inte har samma fallenhet för att bedriva förlikningsförhandlingar, går 

det inte att komma ifrån att det faktum att en utbildad domare är en (i egenskap av rättskipare) 

professionell konfliktlösare. Att en medlare, utan utbildning och dokumenterad erfarenhet 

(men med ett intresse för att medla) ur en parts perspektiv kan betraktas med viss skepsis 

framstår inte bara som troligt utan även tämligen sunt. Ty, vilka skäl har parten att anta, med 

utgångspunkt i ovanstående information, att medlingen lyckas?  

Måhända utgör det vi för närvarande bevittnar början på de dispositiva tvistemålens suc-

cessiva utfasning från rättskipningsbegreppet? 
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1. Hur länge har ni varit verksam som medlare/bedrivit medlarverksamhet, samt (i huvudsak) i 

vilken typ av tvister? 

BILAGA 1 

 

Frågenkät riktad till medlare upptagna i Domstolsverkets förteckning över medlare vilka är 

beredda att medla i dispositiva tvistemål 

 

2. Hur stor del av er medlarverksamhet är/har varit utomprocessuell (uppdrag som erhållits di-

rekt från parter eller ev. medlingsinstitut) respektive domstolsanknuten (uppdrag som erhål-

lits genom förordnande av domstol)? 

3. När det gäller utomprocessuell medling, anlitas ni huvudsak direkt av part eller via medlings-

institut? 

4. Vilken typ av medling (faciliterande, evaluerande eller annan) samt vilken medlingsmodell 

(Göteborgsmodellen etc.) använder ni er av? 

5. Beskriv kortfattat huvuddragen i modellen. 

6. Har ni någon särskild utbildning i medling, och om, i så fall vilken? 

7. Bör enligt er åsikt en medlare ha särskild utbildning i medling för att upptas i Domstolsver-

kets medlarförteckning, eller räcker det med ett intresse för att medla? 

8. Ur förarbetena till 42 kap. 17 § rättegångsbalken, som reglerar domstolsanknuten medling, 

framgår att medlingsförfarandet bör reserveras för mål där utredandet av parternas stånd-

punkter samt genomgången av bevismaterialet framstår som kostsamt och tidsödande – de-

lar ni den uppfattningen, eller är ni av annan åsikt? 
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9. Har ni märkt av någon ökning i antalet utomprocessuella medlingsuppdrag sedan EU-

direktivet 2008/52/EG införlivades i svensk rätt genom lagen (2011:860) om medling i vissa 

privaträttsliga tvister (som förenklat avser att öka medlingsinstitutets attraktivitet såsom tvist-

lösningsmetod)? 

10. Uppskattningsvis, ungefär hur stor del av de uppdrag ni åtar er leder till en medlingsöverens-

kommelse där parterna förliks? 

11. I betänkandet Alternativ tvistelösning SOU 2007:26 diskuterades huruvida domstolarnas för-

likningsverksamhet skall vara överordnad eller underordnad särskild medling såsom tvistlös-

ningsmetod i dispositiva tvistemål; vad är er uppfattning i denna fråga? 

12. Hur skulle ni beskriva parternas inställning till medling; 

- I) Före medlingen 

- II) Efter medlingen (lyckad medling, konflikten löst) 

- III) Efter medlingen (misslyckad medling, konflikten olöst) 

13. Anser ni det önskvärt (och möjligt) att utöka användningen av särskild medling i dispositiva 

tvistemål? 

14. Slutligen, vilka enskilda åtgärder bedömer ni som de viktigaste/mest effektiva för att på sikt 

öka användningen av särskild medling i dispositiva tvistemål? 
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