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1 Inledning  
 
 

1.1 Bakgrund 
 

När två parter inte kan komma överens uppstår en tvist. Tvister har präglat 

mänskligheten sedan urminnes tider och kan idag sägas vara en naturlig del i 

interaktionen människor emellan. Förmågan att tänka kognitivt har gjort att 

människor agerar och utrycker sig olika i vitt skilda situationer, vilket i många lägen 

har gett upphov till dispyter och sedermera tvister. I de flesta fall görs en tvist upp i 

godo utan någon yttre inblandning. Det finns dock en del tvister som är, eller med 

tiden kan komma att bli, av större karaktär och som därför fordrar en lösning på ett 

annat sätt. För dessa senare typer av tvister finns en rad olika 

tvistlösningsförfaranden att tillgå. Beroende på vad för slags tvist det är fråga om 

kan den exempelvis hanteras genom att den förfördelade parten gör en anmälan av 

något slag, riktar ett klagomål mot någon eller väcker talan vid allmän domstol. 

Under senare år har emellertid ytterligare ett tvistlösningsförfarande kommit att 

växa fram i svensk rätt. Detta förfarande går under namnet alternativ tvistlösning 

och kan enklast beskrivas som metoder för lösning av rättsliga tvister på annat sätt 

än genom traditionell civilprocess och dom. I Sverige tillhandahålls sådana metoder 

främst genom skiljeförfarande samt olika sorters medling.1 Det bör dock framhållas 

att förevarande arbete endast kommer att behandla medling. Således lämnas 

skiljeförfarande därhän. 

 

Medling beskrivs ofta som en objektiv parts inträde i en pågående konflikt mellan 

två eller fler parter i syfte att hjälpa de tvistande parterna att nå en 

överenskommelse. Medlingsförfarandet präglas av frivillighet, vilket innebär att 

1 SOU 2007:26 s. 15. 
 
 
 
 

6 

                                                        
 
 
 



medlaren inte kan tvinga fram några beslut mellan parterna. Medlaren ska således 

assistera parterna i deras strävan att nå en överenskommelse och inte döma mellan 

dem. En medlare är följaktligen inte bunden av några rättsregler under den faktiska 

medlingsprocessen, han hjälper istället parterna att skapa sina egna regler.2 Denna 

processuella flexibilitet gör att fokus kan läggas på faktorer som enbart har med den 

aktuella tvisten att göra. Således kan en mer nyanserad överenskommelse uppnås 

eftersom hänsyn här kan tas till omständigheter som går utöver ramarna för gällande 

rätt.3 Medling kan användas i en rad olika sammanhang. I denna uppsats behandlas 

huvudsakligen den domstolsanknutna medlingen enligt 42 kap. 17 § st. 2 

rättegångsbalken (1942:740) (RB), vilken benämns som särskild medling. 

 

Den särskilda medlingen har sedan dess införande i svensk rätt fått begränsad 

användning. Under de senaste två decennierna har emellertid intresset för medling 

och andra former av alternativ tvistlösning kommit att öka. 4  På senare år har 

lagstiftaren därför vidtagit åtgärder för att öka användningen av särskild medling 

som tvistlösningsmetod. Bland annat tillsattes en utredning år 2007 för att analysera 

orsakerna till varför särskild medling inte är så vanligt förekommande i svensk rätt. 

Vidare gjordes en lagändring år 2011 i syfte att skärpa tingsrättens skyldighet att 

verka för att parterna kommer överens genom förlikning eller särskild medling. 

Trots att dessa åtgärder endast har gjorts för att stärka de alternativa 

tvistlösningsformernas status så har effekterna av dem haft en viss påverkan på 

civilprocessen. I takt med den särskilda medlingens framväxt kan det nämligen 

argumenteras för att de alternativa tvistlösningarnas funktion till viss del har haft 

inverkan på civilprocessens funktioner. Från att tidigare ha intagit rollen som garant 

för den materiella rättens genomslag har civilprocessen i viss mån omvandlats till ett 

verktyg där istället samförstånd och kompromisslösningar sätts i främsta rummet.    

2 Fuller, Mediation – its forms and functions, s. 308. 
3 Boulle, Mediation. Principles, Process, Practice, s. 35 
4 Lindell, Civilprocessen, s. 673. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Som ovan antytts består det övergripande syftet med denna uppsats i att redogöra 

för förhållandet mellan alternativ tvistlösning och civilprocess. Detta kommer att 

göras genom att se till hur regleringen för den särskilda medlingen över tid har 

stärkts inom ramen för ordinarie civilprocess. Ett ytterligare syfte är att sedan 

analysera på vilket sätt den särskilda medlingens framväxt haft inflytande på 

civilprocessens funktioner. 

 

Den fortsatta framställningen är upplagd utifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur har regleringen för särskild medling kommit att utvecklas och på vilket 

sätt har denna utveckling influerat den praktiska användningen av institutet? 

• Vilka funktioner ger civilprocessen respektive den alternativa tvistlösningen 

uttryck för? 

• Hur har den särskilda medlingens utveckling kommit att påverka 

uppfattningen om ändamålen med civilprocessen? 

 
 

1.3 Metod och material  
 

Uppsatsen är till övervägande del skriven utifrån en rättsdogmatisk metod. Med 

detta avses att gällande rätt tolkas och fastställs med utgångspunkt i rättskällorna. 

Rättskällorna består i fallande ordning av lagstiftning, förarbeten, praxis och 

doktrin. 5  I uppsatsens fjärde kapitel redogörs för vilka funktioner som går att 

tillskriva civilprocessen respektive den alternativa tvistlösningen varför metodvalet i 

5 Jfr Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 334 och 375 f. Samt Peczenik, Juridisk 
argumentation, s. 144 f.  
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detta avsnitt är rättsteoretisk snarare än rättsdogmatisk. I detta avsnitt är Ekelöfs 

teleologiska metod särskilt viktig.6  

 

Vidare innehåller arbetet ett visst inslag av rättshistoria. I detta avseende kan 

hänvisas till såväl tredje som fjärde kapitlet. Dessa delar presenteras således utifrån 

ett kontinuerligt tidsperspektiv för att på lämpligt sätt tydliggöra den särskilda 

medlingens utveckling över tid.   

 

Vad gäller materialet så används i huvudsak de traditionella rättskällorna. Stort fokus 

läggs i förekommande fall vid de förarbetsuttalanden som legat till grund för 

regleringen gällande särskild medling. Av framställningsmässiga skäl bör detta dock 

framstå som tämligen naturligt. Vidare används svensk juridisk doktrin samt, i de 

mer analyserande avsnitten, svenska juridiska artiklar. Därtill förekommer en del 

hänvisningar till utländsk juridisk litteratur för att definiera innebörden av begreppet 

medling. Utländsk doktrin används även i syfte att beskriva de olika 

medlingsmodeller som en medlare har att tillgå. Vid enstaka fall förekommer 

hänvisningar till elektroniska källor. Det handlar då om statistiska undersökningar 

hämtade från domstolsverkets officiella hemsida. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen avgränsas till att närmast uteslutande behandla den domstolsanknutna 

särskilda medlingen i RB 42 kap. 17 § st. 2. I kapitel två görs emellertid en generell 

redogörelse för medlingsinstitutet på ett allmänt plan. Någon djuplodande 

beskrivning av andra medlingsformer förekommer således inte. Med andra ord 

kommer uppsatsen inte att behandla medling i arbetsrättsliga tvister enligt 46 § i lag 

6 Jfr Ekelöf & Edelstam, Rättegång. Första häftet, s. 79 ff. 
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(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Uppsatsen kommer inte heller 

att beröra varken medling på familjerättens område eller medling enligt lag 

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister. Denna avgränsning är 

uteslutande motiverad för att uppnå arbetets syfte samt för att besvara de ovan 

redogjorda frågeställningarna. 

 

Det bör vidare framhållas att någon ingående beskrivning av det ordinarie 

rättegångsförfarandet inte kommer att ske. Istället kommer fokus att ligga på de 

alternativa tvistlösningsformerna och då i synnerhet särskild medling. 

 

 

1.5 Disposition 
 

I enlighet med det syfte som beskrivs ovan är uppsatsen disponerad kronologiskt 

utifrån de presenterade frågeställningarna. Arbetet inleds därför i kapitel två med en 

allmän redogörelse för begreppen konflikt respektive tvist. I samma kapitel redogörs 

även för arbetets övergripande ändamål då en beskrivning av de alternativa 

tvistlösningsformernas förhållande till civilprocessen görs. Vidare redogörs generellt 

för medlingsinstitutet samt medlarens roll. 

 

I kapitel tre behandlas uppsatsens första fråga. Här redogörs således för 

utvecklingen av regleringen gällande särskild medling. Kapitlet ämnar åskådliggöra 

hur den särskilda medlingens ställning under årens lopp har kommit att stärkas. I 

anslutning till detta beskrivs även hur lagstiftningsutvecklingen har påverkat den 

praktiska användningen av institutet.   

 

I uppsatsens fjärde kapitel görs en utredning av vilka funktioner som går att 

tillskriva civilprocessen respektive den alternativa tvistlösningen. Här behandlas 

därför arbetets andra fråga. En hänvisning görs i förekommande fall till olika 

författares syn på vilka ändamål som de två instituten kan anses ge uttryck för.   
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I kapitel fem utreds arbetets tredje och sista fråga. Här undersöks på vilket sätt den 

särskilda medlingens framväxt har kommit att påverka civilprocessens funktioner. 

Förevarande avsnitt syftar till att skapa ett slags samspel mellan det tredje och fjärde 

kapitlet. 

 

I kapitel sex sammanfattas framställningen genom att arbetets tre frågeställningar 

besvaras. 
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2 Alternativa tvistlösningsformer och 

medlingsförfarandet   
 
 

2.1 Inledning 
 

I detta kapitel presenteras de grundläggande principer som de alternativa 

tvistlösningsmetoderna bygger på. Fokus kommer här att ligga på 

medlingsförfarandet. Vidare redogörs för några allmänna frågor relaterade till 

medling som institut. Kapitlet knyter därför an till det övergripande syftet med 

uppsatsen. 

 

Mot bakgrund av arbetets processrättsliga referensram inleds kapitlet emellertid med 

en redogörelse för skillnaderna mellan begreppen konflikt respektive tvist. Detta är 

särskilt viktigt eftersom den särskilda medlingen som alternativ tvistlösningsform är 

starkt förknippad med det civilprocessuella rättegångsförfarandet. Denna inledande 

redogörelse kan betraktas som inkörsporten för att öka förståelsen för alternativ 

tvistlösning, i synnerhet medling. Syftet är följaktligen att ge läsaren inblick i vilka 

typer av konflikter/tvister som kan bli föremål för särskild medling.  

 

 

2.2 Konflikt- och tvistbegreppet 

2.2.1Konfliktbegreppet 

Begreppet konflikt har definierats på en rad olika sätt i doktrin. Av denna anledning 

kan det betraktas som en aning komplext. Det centrala i begreppet är dock att det 
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ska föreligga en oenighet mellan parterna.7 Rubin, Pruitt och Hee Kim menar att en 

konflikt uppkommer i samband med ”en parts upplevda intressemotsättningar eller vid en 

tro att parternas aktuella ambitioner inte går att uppnå samtidigt.” 8 Lindell kommenterar 

förevarande definition och menar till en början att ett intresse anses vara något som 

är subjektivt viktigt. Det subjektiva kriteriet ger emellertid begreppet ett extremt 

vidsträckt tillämpningsområde då i stort sett varje typ av meningsskiljaktighet faller 

in härunder. Således torde uttrycket gå att tillämpa på såväl väpnade konflikter som 

på ett enkelt vardagligt gräl. Med denna definition synes någonting saknas som anses 

utmärkande för just konflikter. En lösning på förevarande problematik går dock att 

finna genom att rikta fokus mot typiska följder som uppkommer vid en konflikt. 

Lindell menar därför att ovan citerade definition av konfliktbegreppet bör 

modifieras enligt följande:  
 

”En konflikt föreligger om parterna har olika intressen eller tror att de har olika 

intressen eller tror att deras aktuella mål inte kan uppfyllas samtidigt och detta leder till 

skador eller olägenheter.”9  

 

Utifrån denna definition begränsas tillämpningsområdet för uttrycket avsevärt. 

Genom att lägga till ”skada” eller ”olägenhet” som kriterium faller nämligen mindre 

konflikter och intressemotsättningar utanför begreppet per automatik. Istället för att 

hänvisa till det subjektiva intresset blir följderna ”skada” eller ”olägenhet” det 

väsentliga. Mindre skador eller andra triviala intressemotsättningar uppfyller som 

regel inte detta konfliktkriterium, och detta oaktat om skadan eller motsättningen 

subjektivt kan upplevas som stor. 10  Med denna följdinriktade definition av 

konfliktbegreppet skapas ett objektivt kriterium som snävar ner begreppets 

tillämpningsområde och med fördel gör det mer greppbart. I praktiken innebär detta 

att en intressemotsättning, som subjektivt upplevs som betydande, inte kan räknas 

7 Se Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 45. 
8 Rubin, Pruitt m.fl., Social Conflict, Escalation, Stalemate and Settlement, s. 5.  
9 Jfr Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 17.  
10 A.a., s. 18 f. 
 
 
 
 

13 

                                                        
 
 
 



som en konflikt så länge en skada eller olägenhet uteblir eller är liten. På samma sätt 

kan en intressemotsättning som av ena parten upplevs som trivial, men som 

objektivt sett leder till stor skada eller olägenhet kategoriseras som en konflikt.11 Det 

kan således konstateras att alla konflikter som leder till beaktansvärda skador eller 

olägenheter är konflikter enligt förevarande definition. 

 

2.2.2 Tvistbegreppet 

Begreppet tvist är, i jämförelse med det något svävande och i viss mån spretiga 

konfliktbegreppet, mer konkret och kan därför betraktas som lättare att definiera. I 

samband med domstolars rättskipning används allt som oftast begreppet ”tvist” 

istället för begreppet ”konflikt”. Konfliktbegreppet torde därmed ses som vidare 

eftersom det inte bara omfattar rättsliga konflikter som avgörs i domstolarna – 

rättstvister.12 Med andra ord innebär detta att rättstvister kan kategoriseras som en 

av många beståndsdelar i det bredare konfliktbegreppet. Alla rättstvister är sålunda 

konflikter men alla konflikter är inte rättstvister. Det bör dock konstateras att det 

finns vissa likheter vad gäller innebörden av rättstvistbegreppet och Lindells 

definition av begreppet konflikt. När begreppet rättstvist används i rättskipningen 

fordras i regel att det måste uppkomma en skada eller olägenhet för motparten 

innan en rättslig åtgärd kan vidtas. En klagande som inte förmår göra det sannolikt i 

någon grad att en skada eller olägenhet kommer att inträffa kan således inte anses ha 

något rättsligt intresse i saken.13 Likheten med Lindells följdinriktade definition är 

därför tämligen stor.  

 

Utifrån det redogjorda kan konstateras att särskild medling endast blir aktuellt i 

samband med rättstvister. Detta på grund av att tvistlösningsformen kommer till 

uttryck vid lösning av meningsskiljaktigheter i ett förfarande som är knutet till 

11 A.a., s. 19. 
12 Jfr Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 21 samt Videløv, Konfliktmaegling, s. 46. 
13 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 22.  
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civilprocessen. Begreppsbildningen är dock inte helt konsekvent genomförd i 

uppsatsen. Exempelvis används begreppsparet konfliktlösning/handlingsdirigering i 

de analyserande avsnitten för att beskriva civilprocessens funktioner. Meningen är 

dock inte att ge upphov till associationer som ligger utanför arbetets fokus. Istället 

används begreppen för att det är så de benämns i doktrin.14    

 

 

2.3 Alternativ tvistlösning – särskilt medlingsförfarandet 

2.3.1 Allmänt om de alternativa tvistslösningsformerna   

När det nu har redogjorts för definitionen av såväl konflikt- som tvistbegreppet ska 

något sägas om de alternativ en part har att tillgå för att lösa den problematik som 

de två begreppen för med sig. Som en första valmöjlighet kan kort nämnas 

undvikandet. Den förfördelade parten vill helt enkelt inte inleda förhandling eller på 

annat sätt söka träffa en uppgörelse och förhåller sig därför passiv. I skarp kontrast 

till detta alternativ ligger användningen av makt- och tvångsmedel i syfte att driva 

igenom ett krav. Här aktualiseras sålunda förhandling, skiljeförfarande, medling och 

rättegång. 15 Med undantag för rättegångsförfarandet ger samtliga dessa processer 

uttryck för olika varianter av alternativ tvistlösning. 16  Det bör dock 

uppmärksammas om att alternativa tvistlösningsmetoder även kan användas i andra 

situationer än i fall där en uttalad konflikt faktiskt föreligger. Således kan 

förfarandena användas för att exempelvis skapa god kommunikation i en situation 

som i vanliga fall skulle mynna ut i en konflikt.17   

 

Rent allmänt kan sägas att de alternativa tvistlösningsförfarandena är mindre 

formbundna än domstolsförfarandet. Förfarandena är i regel också snabbare än 

14 Se exempelvis Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 36 ff. samt Lindblom, 
Progressiv process, s. 53 ff. 
15 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 69.  
16 Se vidare SOU 2007:26 s. 15.  
17  Jfr Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 16. 
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domstolsförfarandet eftersom parterna själva bestämmer när förfarandet ska 

initieras och när det ska sluta. Vidare förknippas inte heller tvistlösningsformerna av 

det motsatsförhållande som vanligtvis uppkommer vid ett domstolsförfarande. 18 

Gemensamt för alla typer av alternativ tvistlösning är att syftet med dem är att göra 

det lättare för parterna att nå en förlikning.19 

 

2.3.2 Närmare om begreppet medling  

Medlingsförfarandet bygger på tanken att medverkan av en tredje part skapar större 

möjligheter för att nå en lösning på en tvist än vad parterna är kapabla till att 

åstadkomma själva. Förfarandet kan i dess enklaste form sägas bestå i en 

organiserad förhandling där en eller flera medlare försöker få två eller flera parter att 

komma fram till en gemensam överenskommelse.20 Medling är således en frivillig 

process eftersom medlaren inte kan tvinga fram några beslut mellan de tvistande 

parterna. Precis som för det ovan redogjorda konfliktbegreppet infinner sig även här 

en viss definitionsproblematik när det gäller att slå fast innebörden av begreppet 

medling. Exempelvis menar Fuller att en medlare, till skillnad från en domare, inte 

tillämpar rättsregler på det tvistiga sakförhållandet mellan parterna utan istället 

hjälper dem att skapa egna relevanta normer.21 En annan förklaring lyder: 

 

”[M]ediation is generally defined as the intervention in a negotiation or a conflict of an 

acceptable third party who has limited or no decision-making power, who assists the 

involved parties to voluntary reach a mutually acceptable settlement of the issues in 

dispute.”22 

 

18 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 22. 
19 Se Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 15 och 48 f. 
20 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 77. 
21 Fuller, Mediation – its Forms and Functions, s. 308. 
22 Moore, The Mediation Process, s. 15. 
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En av anledningarna till denna mångfacetterade definition av institutet torde gå att 

finna i medlingsförfarandets internationella utbredning. 23  Olika länders 

lagstiftningar, rättstraditioner och alternativa tvistlösningsprocesser torde således ha 

kommit att forma och även färga begreppets innebörd. Det bör dock konstateras att 

skillnaderna mellan de olika definitionerna inte är särskilt stor då huvuddragen i 

begreppen i stort sett är densamma.24 För svenskt vidkommande är det relevant att 

se till hur regeringen valt att definiera medlingsförfarandet. Regeringen menar 

nämligen att med medling avses ett strukturerat förfarande, varigenom två eller flera 

parter på frivillig väg söker lösa en uppkommen tvist med hjälp av en tredje man.25 

Denna definition stämmer även överens med den legaldefinition som förekommer i 

artikel 3 i direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens 

område (medlingsdirektivet).  

 

I syfte att skapa en enhetlig och lättillgänglig definition av institutet kommer 

medlingsbegreppet hädanefter att definieras i enlighet med regeringens och 

medlingsdirektivets nyss redogjorda legaldefinition. 

 

2.3.3 Medlarens uppgifter 

Medlarens huvudsakliga uppgift är att hjälpa de tvistande parterna att urskilja de 

motstridiga intressen som ligger bakom tvistens faktiska existens. Medlaren ska 

således identifiera de olika intressemotsättningarna och sedermera se till att parterna 

får kunskap om varandras motiv. Här bör dock påpekas att parterna inte behöver 

acceptera varandras intressen, det primära är istället att de förstår dem. Vidare har 

medlaren i uppgift att hjälpa parterna med att ta fram förslag till lösningar på tvisten. 

I detta arbete ingår att utvärdera de olika förslagen mot bakgrund av bland annat 

tids- och kostnadsaspekter. Hänsyn ska även tas till hur omfattande förslagen är. 

23 Till exempel förekommer medling frekvent i USA, Australien och Japan. Se vidare Engström, Medling som 
tvistlösningsmetod, s. 20 ff. samt Ficks, SvJT 2008, s. 507 ff. 
24 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 71. 
25 Prop. 2010/11:128 s. 41. 
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Utifrån detta ska medlaren, i samförstånd med parterna, utforma respektive parts 

slutgiltiga bud samt formulera ett avtal som fastställer villkoren för vad som slagits 

fast genom medlingsförfarandet. 26  

 

I sin strävan efter att lösa parternas tvist kan medlaren vidta en mängd olika 

åtgärder. Exempelvis kan han uppmuntra parterna att börja kommunicera med 

varandra eller – om de redan kommunicerar – förbättra kommunikationen, 

legitimera förfarandet eller inta en undervisande roll. Därtill kan medlaren förmå 

parterna att i förekommande fall inse att deras krav är orealistiska eller helt enkelt 

agera syndabock för impopulära beslut i syfte att underlätta fortsatt förhandlande 

mellan parterna.27   

 

Det ovanstående ansluter i viss mån till en större diskussion kring vilken roll 

medlaren väljer att inta. Anledning finns därför att se till vilken slags medling 

medlaren väljer att tillämpa. I utländsk juridisk doktrin brukar man grovt dela in 

medlingsförfarandet i tre olika modeller. Utifrån dessa modeller beskrivs de olika 

tekniker och strategier som en medlare använder sig av för att nå de mål som satts 

upp med medlingen. Modellerna består i ”faciliterande medling”, ”transformativ 

medling” samt ”evaluerande medling”. 28 

 

Vid den faciliterande medlingen brukar medlaren underlätta diskussionen mellan 

parterna och biträder därför själv i förfarandet. Medlaren anlägger emellertid inga 

synpunkter på förhandlingsresultatet. Istället utgår han från att parterna själva är 

insatta i sin konflikt och att de på egen hand kan tillvarata sina intressen. 

Målsättningen är därför att parterna ska träffa ett avtal som ger uttryck för deras 

olika behov och intressen. Evaluerande medling syftar till att ge medlaren en slags 

rådgivande funktion. Vid denna typ av medling söker nämligen parterna råd hos 

26 Lindell, Alternativ tvistlösning – särskilt medling och skiljeförfarande, s. 73. 
27 Lindell, Civilprocessen, s. 690 f. 
28 Jfr. Stitt, Mediation: A Practical Guide, s. 2 ff. 
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medlaren baserat på vad lagen stadgar. 29  Vad slutligen gäller transformativ medling 

så bygger denna på att medlaren försöker skapa en förståelse hos parterna för 

varandras behov och intressen i syfte att få dem ändra attityd till den uppkomna 

tvisten.30 

 

Det kan följaktligen konstateras att det står en medlare fritt att disponera och 

tillämpa vilken medlingsmodell han vill vid ett medlingsförfarande. En medlare har 

därmed fria händer när det kommer till att finna en lösning på parternas tvist. En 

skicklig medlare torde dock vara så pass kompetent att han vet vilken modell som 

passar bäst in på konflikten ifråga.       

 
 
2.3.4 Medling och rättegång – något om de allmänna skillnaderna  

Vad gäller skillnaderna mellan medling och rättegång kan inledningsvis ses till hur de 

två instituten definierar problem relaterade till den uppkomna tvisten. Vid 

rättegångsförfarandet används som regel en smal problemdefinition då endast 

sådant som är rättsligt relevant har betydelse. Vid medlingsförfarandet är däremot 

problemdefinitionen bred. Hänsyn tas inte bara, och ibland inte alls, till rättsliga 

faktorer utan också till utomrättsliga element som exempelvis personliga intressen 

eller kommersiella faktorer. Genom en bred problemdefinition kan en integrativ 

kontext uppstå mellan parterna. Om fler faktorer kan innefattas i 

förhandlingspotten och problemdefinitionen är bred finns en möjlighet att skapa en 

situation där parterna ser på varandra som medparter istället för motparter. Någon 

vinnare eller förlorare kommer alltså inte att finnas. Denna situation uppkommer 

följaktligen genom att parterna, tillsammans med medlaren, söker sig fram till en 

lösning som båda uppfattar som rättvis och rimlig utifrån respektive parts behov 

och intressen.31 Genom en sådan samförståndslösning ökar även förutsättningarna 

29 Se Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 84 f. Samt Engström, Medling 
som tvistlösningsmetod, s. 53. 
30 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 691. 
31 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 51 f.  
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för att parterna respekterar och uppfyller villkoren i den överenskomna 

förlikningen.32  

 

Vid ett rättegångsförfarande är det emellertid inte möjligt att uppnå förevarande 

resultat. Istället meddelas en dom vilket per automatik ger upphov till en situation 

där den ena parten betraktas som vinnare och den andra som förlorare. En 

konsekvens härmed är att den förlorande parten, på grund av sitt missnöje, i många 

fall tenderar att aktivt undandra sig uppfyllandet av de förpliktelser som domstolen 

slagit fast. 33   

 

Andra skillnader mellan medling och rättegång är de betydande tidsbesparingar som 

medlingsförfarandet för med sig. Ett medlingsförfarande tar i vanliga fall, som mest, 

ett antal månader i anspråk. Detta kan jämföras med handläggningstiden för 

tvistemål som i de flesta fall överstiger ett år. I vissa fall kan dessutom 

domstolsförfarandet komma att involvera flera instanser, vilket gör 

handläggningstiden än längre. För kommersiella parter kan även andra fördelar med 

medling identifieras. Möjligheterna att upprätthålla etablerade affärsrelationer mellan 

kommersiella parter torde nämligen vara större om eventuella tvister kan komma att 

lösas med hjälp av medling än genom allmän domstol eller skiljeförfarande.34  

 

 
 
 
 
 

32 Jfr Engström, Medling som tvistlösningsmetod, s. 23 f. 
33 Se a. st.  
34 A. st. 
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3 Särskild medling – regleringen och dess 

utveckling 

 
 

3.1 Inledning 
 
I förevarande kapitel behandlas uppsatsens första fråga. Sålunda redogörs här 

kronologiskt för hur reglerna gällande den särskilda medlingen har vuxit fram. I 

anknytning till denna redogörelse utreds även hur den praktiska användningen av 

förfarandet ser ut. 

 

Kapitlet inleds dock med en allmän historisk redogörelse för den särskilda 

medlingens introduktion i svensk rätt. En kortfattad internationell utblick görs även 

här. 

 

3.1.1 Kort historisk bakgrund 

Ur ett internationellt historiskt perspektiv har medling som tvistlösningsmetod en 

lång och gedigen historia. För svenskt vidkommande föreslogs den särskilda 

medlingen i RB 42 kap. 17 § redan av processlagberedningen i deras förslag till nya 

rättegångsbalken som trädde i kraft 1948. Sålunda menade man redan då att 

”Stundom kan det för ernående av förlikning vara ändamålsenligt, att parterna erhålla biträde av 

särskild medlare.”35  

 

Trots att särskild medling funnits i Sverige under en lång tid är det ett institut som 

inte används lika frekvent som i många andra länder. I exempelvis Kina är medling 

den dominerande tvistlösningsmetoden då landet erbjuder ca 

35 Se SOU 1938:44 s. 437.  
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800 000 medlingscentra på såväl lokal som regional nivå. 36  Det bör dock 

uppmärksammas om att medlingens historia i Kina sträcker sig mer än 4000 år 

tillbaka i tiden.37 Även i USA och Japan är bruket av medling stort.38  

 

I takt med det ökade intresset för alternativ tvistlösning har den svenska lagstiftaren 

under årens lopp vidtagit åtgärder i syfte att stärka medlingens position. Åtgärderna 

har även syftat till att göra medlingsförfarandet mer attraktivt. Dessa krafttag har 

emellertid visat sig vara relativt fruktlösa då bruket av särskild medling alltjämt är 

tämligen liten.39 

 

I det följande kommer en redogörelse av bestämmelsens tidigare lydelse att göras. 

Ett helhetsgrepp kommer därmed att tas kring RB 42 kap. 17 § och de motiv som 

över tid har präglat och gett upphov till nuvarande reglerings framväxt. Avstamp tas 

i prop. 1986/87:89.  

 
 

3.2 80-talets rättegångsutredning  
 

Ända sedan nya rättegångsbalkens introduktion i svensk rätt har förutsättningarna 

och reglerna för särskild medling gått att finna i RB 42 kap. 17 §. Inom ramarna för 

denna bestämmelse har även domstolens möjlighet att förlika parterna kommit att 

regleras. I samband med regeringens prop. 1986/87:89 genomfördes emellertid en 

del förändringar vad gäller bestämmelsens utformning. Förutom en del språkliga 

ändringar delades även paragrafen upp i två stycken för att på ett enklare sätt skilja 

36 Jfr Norman, Medling och andra typer av ADR – alternativ konfliktlösning – introduktion och handbok, s. 
64.  
37 Jfr Pei, The Origins Of Mediation in Traditional China. In AAA handbook on International Arbitration & 
ADR. ED. Carbonneau och Jaeggi, s. 235 ff. 
38 Se vidare Norman, Medling och andra typer av ADR – alternativ konfliktlösning – introduktion och 
handbok, s. 119 samt Ficks, SvJT 2008, s. 510 ff.  
39 Se statistiken redovisad i SOU 2007:26 s. 337 ff. samt delavsnitt 3.4.4. 
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mellan reglerna för å ena sidan förlikning och å andra sidan särskild medling. 40  

Bestämmelsen kom sålunda att ha följande lydelse: 
 

Är saken sådan att förlikning därom är tillåten, skall rätten, i den mån det är 

lämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, 

verka för att parterna förliks. 

 

Om det med hänsyn till målets beskaffenhet är lämpligare att särskild 

medling äger rum, kan rätten förelägga parterna att inställa sig till 

förlikningssammanträde inför medlare som förordnas av rätten. 

 

Utifrån bestämmelsens andra stycke kan det konstateras att för att särskild medling 

skulle kunna aktualiseras krävdes att två kriterier var uppfyllda. Dels skulle fråga 

vara om ett dispositivt tvistemål, dels skulle det med hänsyn till målets beskaffenhet 

vara lämpligare med särskild medling än med att rätten verkade för förlikning. 

 

Fråga uppkommer till en början kring vad som avses med ”målets beskaffenhet”. 

Utifrån propositionen kan utläsas att särskild medling framförallt bör reserveras för 

tvistemål som kan antas kräva stora resurser i det ordinarie domstolsförfarandet.41 

Vidare framgår att medling även torde utgöra ett rimligt alternativ i tvister där 

skiljaktigheterna mellan parterna är stora och där bevisningen kan komma att bli 

tidskrävande.42 Mål som rör rena rättsfrågor samt mål som är behäftade med vag 

bevisning eller i fall där yrkanden, grunder och bevisning kan preciseras utan 

särskilda svårigheter anses dock olämpliga för medling. 43 Istället är mål med en 

relativt komplex bevisföring och där det är utrett eller kan antas att tvist föreligger 

på många områden mer lämpade att medla i. I dessa typer av mål bör emellertid 

medlingen syfta till att nå en uppgörelse som inte innebär någon millimeterrättvisa 

40 Förevarande styckesindelning gäller fortfarande i paragrafens nuvarande lydelse. Se närmare under 
delavsnitt 3.4.  
41 Prop. 1986/87:89 s. 207 
42 Se vidare a. prop. s. 115. 
43 A. prop. s. 207. 
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utan som mer grundar sig i en slags skälighetsbedömning. Medlaren bör sålunda inte 

lägga fokus på varje enskild detalj, utan ska istället koncentrera sig på de avgörande 

faktorerna bakom tvistens uppkomst.44 I propositionen uttalas slutligen att när det 

gäller mål som rör s.k. ”bagatellbelopp” torde alternativet medling betraktas som 

helt uteslutet. 45  Engström menar att vad som utgör ”bagatellbelopp” varierar 

beroende på vem som gör bedömningen samt under vilken tid denna bedömning 

görs. I regel bör detta dock inte vara särskilt svårt att slå fast.46 

 

Vad beträffar frågan om tolkningen av uttrycket ”lämpligare” i bestämmelsens andra 

moment i stycke två torde följande kunna konstateras. Hela RB 42 kap. 17 § bör 

läsas i en och samma kontext, såväl första som andra stycket. Således ska 

bestämmelsens andra stycke förstås och tolkas mot bakgrund av avfattningen av 

bestämmelsens första stycke och de där angivna förutsättningarna för förlikning. 

Som framgår av ovan angivna lagtext ska rätten verka för förlikning när så anses 

”lämpligt”. Användningen av uttrycket ”lämpligare” hamnar därmed i en slags 

beroendeställning i förhållande till uttrycket ”lämpligt” i bestämmelsens första 

stycke.47 Med förevarande tolkning behöver nämligen två av varandra oberoende 

krav, vilka båda är relaterade till första stycket, vara uppfyllda för att särskild 

medling ska kunna aktualiseras. För det första måste grundförutsättningen i stycke 

ett vara uppfylld, dvs. det måste vara lämpligt för rätten att överhuvud taget verka 

för en förlikning mellan parterna. För det andra måste särskild medling framstå som 

lämpligare än detta förlikningsförfarande.  

 

 

 

44 A. prop. s. 208. 
45 A. prop. s. 208. 
46 Engström, Medling som tvistlösningsmetod, s. 37. 
47 Se vidare A.a., s. 38. 
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3.2.1 Partssamtycke 

Under antagande att domstolen i ett dispositivt tvistemål finner att målet uppfyller 

nyss redogjorda kriterier beträffande dess beskaffenhet och lämplighet återstår dock 

ett sista hinder innan särskild medling kan påbörjas. Detta hinder består i ett krav på 

att båda parter samtycker till att medling överhuvudtaget sker. 48  Även om 

förevarande krav inte framgår av lagtexten är det ett vitalt moment som, vilket 

redogörs för senare i uppsatsen, fortfarande gör sig gällande i nuvarande reglering. 

Således räcker det med att en av parterna motsätter sig att särskild medling vidtas 

för att domstolen ska vara förhindrad att förordna om förfarandet.  

 

Sammanfattningsvis kan slås fast att redogjorda lagstiftning gjorde det svårt för 

parterna att åtnjuta särskild medling. Därmed kan konstateras att 

medlingsförfarandets tillämpningsområde under dåvarande ordning var att betrakta 

som minst sagt begränsat. 

 
 

3.3 Betänkandet alternativ tvistlösning SOU 2007:26 
 

Som en reaktion mot då rådande lagstiftning tillsattes år 2005 en särskild utredning i 

syfte att identifiera orsakerna till den begränsade användningen av särskild medling. 

Utöver detta skulle utredningen även ta ställning till huruvida det borde vidtas 

åtgärder i syfte att få till stånd en ökad användning av medlingsinstitutet. 

 

För att belysa medlingsinstitutets undermåliga ställning i förhållande till såväl 

förlikningsförfarandet som ordinarie civilprocess genomförde utredningen en 

enkätundersökning bland olika tingsrätter angående bruket av medling mellan åren 

2004-2005. Utifrån denna framgick att vid 52 tingsrätter hade förordnande om 

särskild medling skett vid endast 157 tillfällen. Hela 20 tingsrätter svarade att de inte 

48 Jfr prop. 1986/87:89 s. 207. 
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förordnat medlare i något enda mål. Av de 157 medlingstillfällena hade 74% lett till 

förlikning. 49  Mot bakgrund av detta, för medlingen ogynnsamma resultat, kom 

utredningen att identifiera tre faktorer som särskilt viktiga förklaringar till institutets 

restriktiva användning. Dessa faktorer bestod för det första i att det inte var 

obligatoriskt för rätten att överväga medling. För det andra i att vetskapen om 

medling och tillgången till lämpliga medlare var bristfällig och för det tredje i 

faktumet att parterna tvingades bekosta medlingen själva.50 Således menade man att 

en reformering av rättssystemet på dessa punkter var nödvändig för att få till stånd 

ett mer frekvent nyttjande av den särskilda medlingen.  

 

Vad gäller den första punkten och frånvaron av ett för rätten obligatoriskt krav på 

medling kan en hänvisning till utformningen av då gällande lagtext göras. I 

utredningen menar man nämligen att överväganden kring om huruvida särskild 

medling ska ske inte ingår som ett naturligt moment under målets handläggning.51 

Som bestämmelsen i RB 42 kap. 17 § var utformad utgjorde ju rättens 

förlikningsverksamhet förstahandsalternativet medan särskild medling intog rollen 

som andrahandsalternativ.52 Med denna ordning menade utredningen att parterna i 

många fall gick miste om den effektivitet och kvalitet som medling anses ge uttryck 

för. Därtill menade man att eftersom förlikningsverksamheten huvudsakligen 

hanteras av den domare som även handlägger målet blir förlikningsresultatet 

beroende av den aktuella domarens kunskap och intresse för denna typ av 

förhandlingar. Vid särskild medling däremot sker förlikningsförhandlingarna inför 

en person med särskild kännedom om och intresse för just förlikningsprocesser. 

Mot förevarande bakgrund kom utredningen därför att föreslå en motsatt ordning 

49 SOU 2007:26 s. 95 och s. 337 f. 
50 A.a., s .112. 
51 A.a., s. 112. 
52 Jfr den citerade lagtexten i delavsnitt 3.2. 
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vad gäller utformningen av då rådande lagtext. Således menade de att särskild 

medling bör vara förstahandsalternativ i fråga om val av förlikningsmetod.53  

 

Vad härefter angår punkten två och förhållandet att dåvarande lagstiftning gav 

uttryck för en brist på eller kännedom om lämpliga medlare torde en parallell kunna 

dras till medlarens roll. Sålunda talar man i utredningen om att för att bruket av 

medling ska kunna öka och få genomslag måste medlaren vara en person som har 

parternas fulla förtroende. Medlaren måste därför vara opartisk och objektiv samt i 

övrigt besitta de egenskaper som krävs för att bli en bra medlare. Vidare menar man 

att tillgången på medlare bör öka genom att varje domstol utser ett antal domare 

som, vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter, ska förordnas som medlare. Utifrån 

detta förslag säkerställs medlingens kvalitet och man främjar bruket av förfarandet.54   

 

När det slutligen gäller punkten tre och kostnadsfrågorna föreslår utredningen att 

staten, i den mån parterna accepterar en till domstolen knuten domare, står för hela 

kostnaden för medlingsförfarandet. Detta på grund av att medlingsuppdraget då 

faller inom ramen för domarens vanliga anställning.55  

 

För att ytterligare belysa faktumet att medling borde ges en mer framträdande roll i 

tvistlösningsprocessen kom utredningen även med förslag på en särskild lag om 

medling vid allmän domstol. Vidare föreslogs att rätten, när den beslutar om 

medling, ska fastställa en särskild tidsfrist inom vilken medlingen senast ska vara 

genomförd. Slutligen ville man utöka medlingens omfattning genom att även göra 

det möjligt för hovrätten att erbjuda parterna medling.56 

 

53 Jfr SOU 2007:26 s. 16. 
54 Se a.a., s. 16 och s. 113 f. 
55 A.a., s. 114 f. 
56 A.a., s. 16 ff. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att utredningen gav uttryck för en rad 

omfattande och tämligen långtgående förslag på åtgärder för hur bruket av särskild 

medling skulle komma att ökas. Dessa förslag kom emellertid inte att införlivas fullt 

ut när regeringen år 2011 väl vidtog åtgärder i syfte att reformera 

medlingslagstiftningen.  

 
 

3.4 Nuvarande reglering  
 

Mot bakgrund av resultaten i 2007 års utredning samt ett allmänt växande intresse 

för alternativ tvistlösning inom EU genomfördes år 2011 en reformering av reglerna 

kring domstolens förlikningsverksamhet. Syftet med denna reform bestod i att öka 

användandet av alternativa tvistlösningsformer och då i synnerhet domstolens 

möjligheter att nå en förlikning mellan parterna.57 Av denna anledning kom reglerna 

för både domstolens egen förlikningsverksamhet och bestämmelserna för dess 

möjligheter att genomföra särskild medling att skärpas. Således kom både första och 

andra stycket i RB 42 kap. 17 § att omformuleras. Revideringen av bestämmelsen 

syftade vidare till att göra förlikning och särskild medling till två tydliga och mer 

jämbördiga alternativ.58 Lagtexten, som utgör gällande rätt idag, kom därmed att 

utformas enligt följande: 

 

Rätten ska 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.  

 

Rätten får 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 

57 Prop. 2010/11:128 s. 22 f. 
58 Jfr a. prop. s. 25. 
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inför medlare som förordnas av rätten och ange inom vilken tid medlingen 

senast ska vara slutförd. Rätten får förlänga tidsfristen om det finns 

särskilda skäl för det.  

 
 

3.4.1 Närmare om förlikningsförfarandet enligt RB 42 kap. 17 § st. 1 

Innan reglerna för såväl förlikning som särskild medling kan komma att aktualiseras 

krävs att målet genomgår förberedelse enligt RB 42 kap. 6 §. I denna bestämmelse 

räknas fem av varandra oberoende faktorer upp vilka ger uttryck för vad 

förberedelsen bör syfta till att uppnå. I punkt fem stadgas att ett av syftena med 

förberedelsen är att klarlägga om det finns förutsättningar för förlikning eller annan 

samförståndslösning. Här görs alltså en hänvisning till RB 42 kap. 17 § och dess 

krav på huruvida förlikning eller särskild medling kan komma att ske. 

 

När det gäller utformningen av lagtexten i RB 42 kap. 17 § st. 1 kan det, som 

nämnts ovan, konstateras att 2011 års lagändringar gav upphov till en viss språklig 

förändring. Nuvarande formulering slår fast att rätten ska verka för en förlikning om 

det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter. 

Den tidigare lydelsen stadgade att rätten skulle verka för förlikning om så ansågs 

lämpligt. 59 I propositionen från 2010/11 motiverar lagstiftaren denna förändring 

med att tidigare lydelse framställde förlikningsförfarandet som ett instrument där 

rätten tvingades leta efter omständigheter i syfte att sälja in förfarandet som ett 

lämpligt tvistlösningsalternativ. Det torde emellertid vara i ytterst få fall, om ens 

några, där det inte kan anses vara till parternas bästa att rätten åtminstone 

presenterar de fördelar som en förlikning för med sig. Genom att modifiera 

bestämmelsen till att istället innehålla rekvisitet olämpligt menar man att uttryck ges 

till rätten att endast underlåta förlikning i de fall där konkreta skäl talar emot det.60 

 

59 Se den citerade lagtexten i delavsnitt 3.2.  
60 Prop. 2010/11:128 s. 26. 
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I motiven till nuvarande lagstiftning talas det vidare om att parterna i allmänhet har 

mycket att vinna på att nå en förlikning i en pågående process. Genom förlikningen 

får nämligen tvisten ett snabbt avslut. Därmed besparas parterna den tid, de 

kostnader och det besvär som är förknippade med en fortsatt process. Därtill menar 

man att en förlikning även gynnar möjligheten för parterna att nå en fortsättning på 

deras samarbete eller en affärsrelation sedan tvisten har avslutats.61  

 

De ovan redogjorda fördelarna har kommit att återspeglas i användningen av 

förfarandet. Statistik pekar nämligen på att ungefär 60% av tvistemålen vid 

tingsrätterna förliks.62 Undersökningen är visserligen gjord för relativt länge sedan 

men används fortfarande flitigt i doktrin.63 

 

3.4.2 Närmare om särskild medling enligt RB 42 kap. 17 § st. 2.       

Som tidigare nämnts kom även utformningen av reglerna gällande särskild medling i 

RB 42 kap. 17 § st. 2 att modifieras i och med 2011 års lagändring. En effekt av 

detta blev naturligtvis att även förutsättningarna för bestämmelsens tillämpning kom 

att genomgå en viss förändring. Som ett första krav fordras därför nu, liksom enligt 

tidigare lydelse, att tvistemålet är av dispositiv karaktär. Vidare ska båda parter 

samtycka till att medling företas. Det senare kravet ställdes även upp i den 

föregående bestämmelsen men framgick då inte uttryckligen av ordalydelsen i 

lagtexten. Mot bakgrund av den avgörande roll som partssamtycket spelar för att ett 

medlingsförfarande ska komma till stånd stadgas detta nu tydligt i rådande 

ordning.64  

 

Vidare kan noteras att RB 42 kap. 17 § st. 2 inte längre ställer upp krav på att målet 

ska vara av en viss beskaffenhet för att medling ska kunna aktualiseras. Enligt den 

61 A. prop. s. 25 f. 
62 SOU 1982:26 s. 137. 
63 Se bl. a. Lindell, s. 303. Samt Ekelöf m.fl., Rättegång. Femte häftet, s. 64.  
64 Jfr prop. 2010/11:128 s. 29. 
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äldre bestämmelsen var ju medling avsedd att reserveras för mål som kunde antas 

kräva stora resurser i det ordinära domstolsförfarandet.65 Genom att ta bort kravet 

på ”viss beskaffenhet” hoppas lagstiftaren på att medlingsinstitutet ska bli mer 

lättillgängligt. Således talas det i motiven om att medlingsförfarandet numera kan 

komma att tillämpas i fall där parterna till exempel vill göra en mer skönsmässig 

bedömning eller i fall där man vill hålla diskussionen utanför offentligheten.66 

 

För att ytterligare lyfta fram medlingsförfarandet som ett seriöst 

tvistlösningsalternativ och därmed öka dess tillgänglighet kom även lagtexten i RB 

42 kap. 17 § st. 2 att modifieras för att likställa förfarandet med förlikning. I 

nuvarande lydelse framstår därför inte medling som ett sekundärt alternativ där det, 

för att kunna nyttjas, måste framstå som ”lämpligare” än förlikning. Istället talar 

man i motiven om att rätten i varje enskilt mål numera bör ta ställning till huruvida 

förlikning eller särskild medling är mest lämpligt utifrån vad tvisten rör, hur 

omfattande den är, parternas inställning samt övriga omständigheter. 67  Här bör 

dock påpekas att även om medlingsinstitutet fått en mer framskjuten roll i lagen 

genom avlägsnandet av rekvisitet ”lämpligare”, kommer frågan om särskild medling 

upp först efter det att domaren undersökt möjligheterna till förlikning. Att 

förlikning och särskild medling gjorts mer likvärdiga torde endast innebära att 

domaren mer noggrant ska överväga särskild medling. Lagtexten stipulerar således 

inte någon uttrycklig mekanism som garanterar att förlikning och särskild medling 

ges samma status. I realiteten torde därför lagändringen endast innebära en erinran 

till domaren om att särskild medling finns och bör användas i fler fall än tidigare.68  

 

I sammanhanget bör även uppmärksammas att RB 42 kap. 17 § st. 2 numera ställer 

upp en tidsfrist inom vilken medlingen ska vara slutförd. Med hänsyn till den 

65 Prop. 1986/87:89 s. 207. 
66 Prop. 2010/11:128 s. 28. 
67 A. prop. s. 28. 
68 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 303 f. 
 
 
 
 

31 

                                                        
 
 
 



variation på såväl omfattning som karaktär hos de tvister som kan komma i fråga 

för medling stipuleras här ingen lagstadgad tidsfrist. Istället talas det i propositionen 

om att en sådan bör slås fast för varje enskilt mål. Av nuvarande lagtext framgår 

även att tidsfristen kan komma att förlängas av rätten om det finns särskilda skäl 

härför.69 Vad sådana särskilda skäl kan tänkas vara går lagstiftaren dock inte in på. 

När det gäller kostnaderna för medlingsförfarandet ska, tvärtemot vad som förslogs 

i 2007 års utredning, parterna svara solidariskt för dessa.70 Om någon av parterna 

erhåller rättshjälp svarar dock staten för kostnaden i enlighet med 18 § 

rättshjälpslagen (1996:1619).  

 

Utöver de språkliga ändringarna i RB 42 kap. 17 § gav 2011 års reform även 

hovrätten en möjlighet att förordna om medling. Förevarande åtgärd slogs fast i RB 

50 kap. 11 § st. 2. Denna lagstiftningsåtgärd överensstämde väl med 2007 års förslag 

och ligger således även i linje med lagstiftarens ambition att göra 

medlingsförfarandet mer lättåtkomligt. Mot bakgrund av hovrättens ställning och 

funktion som överinstans talar man dock i propositionen om att möjligheten att 

erbjuda medling bör utnyttjas med en viss återhållsamhet.71  

 

3.4.3 Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 

År 2008 antogs direktiv (2008/52/EG) om vissa aspekter på medling på 

privaträttens område. Direktivets huvudsakliga syfte bestod kortfattat i att stimulera 

användandet av medling genom att skapa en slags samverkan mellan 

medlingsinstitutet och det ordinarie domstolsförfarandet.72  

 

Direktivet kom att implementeras i svensk rätt genom lag (2011:860) om medling i 

vissa privaträttsliga tvister (medlingslagen). Lagen gäller medling i vissa 

69 Se vidare Prop. 2010/11:128 s. 29. 
70 A. prop. s. 31. 
71 A. prop. s. 34. 
72 A. prop. s. 17. 
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privaträttsliga tvister som äger rum i Sverige, som sker mellan parter hemmahörande 

i Sverige eller som berör gränsöverskridande tvister inom EU med undantag för 

Danmark. Således kom 2011 års förändringar i rättegångsbalken att kombineras med 

en helt ny lagstiftning på området. Allt i syfte att stärka medlingens ställning och 

följaktligen göra det till en mer attraktiv tvistlösningsmetod.73 Bland annat infördes 

ett krav i medlingslagens 6 § på att uppställda talefrister och preskriptionstider inte 

ska kunna löpa ut under en pågående medling. I lagens 5 § stipulerades vidare en 

tystnadsplikt för medlaren och eventuellt biträde. Någon djupare redogörelse av 

medlingslagens utformning och innehåll kommer dock inte att ske i den fortsatta 

framställningen. 

 

3.4.4 Överväganden angående användningen av särskild medling 

Trots att 2011 års lagstiftningsåtgärder har syftat till att göra särskild medling mer 

lättillgänglig så torde den praktiska användningen av institutet fortfarande vara 

tämligen begränsad.74 Således kan det argumenteras för att nyttjandet av institutet 

inte helt står i paritet med lagstiftarens intresse för det. Mot bakgrund av att 

tingsrätterna inte för statistik över antalet mål som hänvisas till särskild medling är 

det emellertid svårt att ge en tydlig bild av det exakta utfallet av 2011 års lagändring. 

Således får enkätundersökningen i 2007 års utredning tjäna som underlag för denna 

bedömning. Som tidigare nämnts visade denna att särskild medling endast kom att 

användas 157 gånger mellan år 2004-2005.75 Utifrån domstolsverkets förteckning 

över antalet dispositiva mål som handlades under dessa år kan konstateras att 

föreläggande om särskild medling endast skedde i cirka en procent av fallen.76Att 

undersökningen är genomförd år 2004-2005 och därmed förankrad i bestämmelsens 

tidigare lydelse gör att det kan ifrågasättas huruvida den återger en riktig bild av 

73 Jfr a. prop. s. 19.  
74 A. prop. s. 40. 
75 Se statistiken redovisad i SOU 2007:26 s. 337 ff. 
76 http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2004.pdf, 
http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/Domstolsstatistik_2005.pdf.  
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institutets nuvarande användning. Utifrån litteratur på området tyder dock mycket 

på att någon påtaglig förändring inte har skett.77  

 

Anledningen till att bruket av den särskilda medlingen fortfarande är begränsad 

torde till viss del gå att finna i följande uttalande i prop. 2010/11:128: 

”Misslyckas rätten i sina strävanden att få parterna att genom förlikningsförhandlingar komma 

överens är det inte sannolikt att en medlare skulle lyckas bättre”. 78 Förevarande uttalande 

kan sägas ge uttryck för vissa brister i lagstiftarens tilltro på särskild medling som ett 

tydligt och seriöst tvistlösningsalternativ. Det torde därför finnas risk att denna 

osäkerhet även överförs till domaren och dennes bedömning av huruvida särskild 

medling bör initieras. Uttalandet kan till viss del sägas urholka den lagstiftarvilja som 

finns att stärka den särskilda medlingens attraktionskraft.79     

 

Ett ytterligare skäl till varför särskild medling inte används i så stor utsträckning har 

att göra med att det i Sverige inte finns någon infrastruktur på området. Bristen på 

infrastruktur bidrar i sin tur till att det inte finns tillräcklig kännedom om förfarandet 

hos allmänheten. 80  Lindell menar att det därför lär dröja länge innan särskild 

medling blir ett aktuellt och levande alternativ för lösningen av tvister.81   

 

  

 
 
 
 
 
 

77 Se bland annat Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s. 149. Samt, Lindell 
civilprocessen, s. 711 ff. 
78 Prop. 2010/11:128 s. 24. 
79 Se vidare a. prop. s. 19. 
80 Jfr Engström, Medling som tvistlösningsmetod, s. 20 samt Lindell, Civilprocessen, s. 713. 
81 Se Lindell, Civilprocessen, s. 713. 
 
 
 
 
 

34 

                                                        
 
 
 



4 Processrättsliga funktionsteorier  

 

 

4.1 Inledning 
 

I detta kapitel behandlas uppsatsens andra fråga. Ett helhetsgrepp tas således kring 

vilka funktioner som går att tillskriva såväl civilprocessen som den alternativa 

tvistlösningen. Med utgångspunkt i de ändamål som går att identifiera hos 

civilprocessen görs en undersökning av vilka funktioner som den alternativa 

tvistlösningen ger uttryck för. 

 

Liksom i föregående kapitel kommer även nuvarande framställning att präglas av ett 

slags kontinuerligt tidsperspektiv. Texten kommer därför att delas upp i två 

delavsnitt i vilket det första behandlar civilprocessens funktioner. Utgångspunkt tas i 

Ekelöfs traditionella syn på processen från 1950-talet. Vidare redogörs för 

Lindbloms utvecklade uppfattning om civilprocessen som ett multifunktionellt 

verktyg. Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av hur Lindell ser på institutet. I 

det andra delavsnittet redogörs för den alternativa tvistlösningens framväxt i access 

to justice-rörelsen och sedermera dess introduktion i svensk rätt under 1980-talet.  

 
 

4.2 Civilprocessens funktioner 
 

4.2.1 Ekelöfs uppfattning 

Den som i Sverige främst blivit uppmärksammad och haft och fortfarande har stor 

betydelse när det kommer till synen på civilprocessens funktioner är Ekelöf. 
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Ekelöfs uppfattning torde vara att betrakta som den mest traditionella och har 

kommit att prägla synen på civilprocessen sedan den först presenterades år 1957.82 

 

Ekelöf menar inledningsvis att en modern rättsordning utgör en institutionaliserad 

form av social kontroll som till och med förekommer i de mest primitiva samhällen. 

Denna sociala kontroll upprätthålls genom att samhället formulerar handlingsregler 

för medborgarna vilka fastställs med hjälp av lagstiftning. Medborgarnas efterlevnad 

av handlingsreglerna garanteras av en sanktionsmekanism som har till uppgift att 

avhålla eller motverka ett rättsstridigt handlingssätt, dvs. ett handlande som strider 

mot en rättsregel. Sanktionerna kan kategoriseras som reparativa eller preventiva. 

För civilrättens del gör sig enbart de reparativa sanktionerna gällande medan de 

preventiva är att hänföra till straffrätten. Utmärkande för de reparativa sanktionerna 

är att deras genomförande verkar gynnande för den förfördelade parten. En 

exemplifiering av detta kan göras genom att se till det betalningstvång som en 

gäldenär är utsatt för. Vetskapen om att en borgenär kan få sin fordran fastställd i en 

dom och utmätt i gäldenärens egendom verkar här som incitament för gäldenären 

att betala på förfallodagen. Ekelöf menar att ovan statuerade exempel ger utryck för 

den reparativa sanktionens förmåga att verka generellt handlingsdirigerande.83  

 

Utifrån ovan berörda åsikt menar Ekelöf att den rättsliga sanktionsmekanismen och 

därmed även rättskipningen framstår som en viktig beståndsdel för samhällslivets 

nuvarande struktur. Sanktionernas existens är sålunda avgörande för att folk i 

allmänhet betalar sina skulder på förfallodagen eller lämnar sin nästas egendom i 

fred. Finns det inga sanktioner skulle förmodligen inte någon debatt förekomma om 

varken rättigheter eller berättigade intressen. Rättskipningens roll består här i att ge 

skydd åt sanktionerna och således se till att de efterföljs.84 Posner utvecklar denna 

ståndpunkt på ett utmärkt sätt då han menar att rättskipningen i huvudsak ska bidra 

82 Se närmare i förorden till Ekelöf & Edelstam, Rättegång. Första häftet. 
83 Jfr Ekelöf & Edelstam, Rättegång. Första häftet, s. 17 f. Samt Ekelöf, SvJT 1979, s. 562. 
84 Ekelöf & Edelstam, Rättegång. Första häftet, s. 19. 
 
 
 
 

36 

                                                        
 
 
 



till att människorna avhåller sig från samhällsskadliga handlingssätt samt att deras 

aktivitet leds in på samhällsnyttiga banor. 85  Ekelöf uttrycker det som att 

rättskipningen är till för att ge de materiella reglerna genomslagskraft ute i 

samhällslivet. Detta motiverar han utifrån tanken om civilprocessen som en 

samhällsinstitution genom vilken den allmänna folkmoralen upprätthålls. Vidare 

menar han att finns det ingen civilprocess skulle lagstiftningen inte kunna utgöra det 

effektiva styrmedel som de politiska instanserna är i behov av.86       

 

Ekelöf finner det alltså viktigare att civilprocessen medverkar till att förhindra att 

konflikter uppkommer än att den verkar konfliktlösande i det enskilda fallet. Det 

konfliktlösande momentet ses sålunda som sekundärt i förhållande till den 

inneboende strävan som ska finnas att tillgodose och upprätthålla 

handlingsdirigeringen. Således menar han att civilprocessen inte bör utformas 

utifrån ett ändamål som inte kan garantera ett maximalt genomslag av den generellt 

handlingsdirigerande funktionen. Det är nämligen denna funktion som präglar 

civilprocessen och därmed också handläggningen av varje särskild rättegång.87 

 

I sammanhanget bör här upplysas om att det är mot bakgrund av begreppen 

konfliktlösning och handlingsdirigering som merparten av diskussionen angående 

civilprocessens funktion kretsar. Utifrån dessa två processuella modeller torde det i 

mycket av litteraturen på området kunna gå att urskilja två läger som delar synen på 

civilprocessen. Vad som skiljer de olika lägren åt är vilken vikt som läggs vid den 

ena eller andra verksamheten. 88 En djupare diskussion kring förhållandet mellan 

funktionerna handlingsdirigering kontra konfliktlösning samt deras inbördes relation 

till varandra kommer dock att föras senare i uppsatsen. 

 

85 Jfr a.a., s. 20 där Ekelöf i not 17 hänvisar till Posner. 
86 A. st.  
87 A. st.  
88 Se bl.a. Ekelöf & Edelstam, Rättegång. Första häftet, s. 27, Lindblom, SvJT 2004, s. 240 samt Lindblom, 
Progressiv process, s. 24. 
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4.2.2 Ett utvidgat funktionsbegrepp 

Med utgångspunkt i Ekelöfs traditionella syn på civilprocessens ändamål har även 

andra funktioner kommit att identifieras under årens lopp. Lindblom menar 

exempelvis att det numera går att räkna till åtminstone fem, delvis samverkande, 

civilprocessuella funktioner.89 Sålunda menar han att man på ett övergripande plan 

kan dela in de två inledande funktionerna i en allmän och en enskild del. 

 

På det allmänna planet består civilprocessens första funktion i Ekelöfs ovan 

redogjorda föreställning om handlingsdirigering, dvs. styrning. Denna funktion 

uppnås följaktligen genom ett yttre tvång i form av ekonomisk avskräckning 

och/eller frivilligt genom att verka moralbildande. Målet är att få medborgarna att 

handla i enlighet med lagstiftningens ändamål. Lindblom menar att civilprocessen 

därmed är framåtblickande, prospektiv, och syftar till att förmå framför allt 

svaranden från att avstå från sitt agerande i framtiden. Processens viktigaste uppgift 

är dock inte att lösa den aktuella tvisten utan istället att påverka 

samhällsmedborgares och företags framtida ageranden.90   

 

På det enskilda planet syftar civilprocessens andra funktion till att verka 

konfliktlösande. Enligt Lindblom är konfliktlösningen, i motsats till 

handlingsdirigeringen, retrospektiv och inriktad på käranden. Detta innebär att den 

fokuserar på de förhållanden som förelåg innan konflikten uppstod och att målet är 

att återställa partsförhållandet till det läge som rådde innan konflikten uppkom.91 

Knuts, som liksom Lindblom finner civilprocessen ge uttryck för ett flertal 

89 Lindblom, SvJT 2006, s. 109. 
90 Lindblom, SvJT 2004, s. 240. 
91 Lindblom, SvJT 2006, s. 110. 
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funktioner, talar om civilprocessen som ett verktyg för att erbjuda kompensation åt 

den förfördelade parten.92    

  

Att notera är här att Lindblom kategoriserar både handlingsdirigeringen och 

konfliktlösningen som uttrycksmedel för civilprocessens funktioner. Således ansluter 

sig Lindblom inte till den relativt stora skala som menar att processen är 

endimensionell ur den aspekten att den endast kan ge uttryck för en av dessa 

funktioner.93 Vid en närmare granskning menar Lindblom att funktionerna inte alls 

förhåller sig särskilt antagonistiskt till varandra utan snarare kan sägas utgöra olika 

sidor av samma mynt.94 Med andra ord handlar det alltså om en slags interaktion 

mellan funktionerna i form av en korsbefruktning mellan handlingsdirigeringen och 

konfliktlösningen. I sammanhanget bör uppmärksammas om att utformningen och 

tillämpningen av regelsystemet i stort torde kunna påverkas utifrån vilken av dessa 

funktioner man väljer att prioritera. Detta utvecklas närmare i kapitel 5.   

 

I tillägg till de ovan redogjorda funktionerna går det även att tala om en 

rättsskapande funktion, en kontrollfunktion samt en kommunikativ funktion.  

 

Vad gäller civilprocessens rättsskapande funktion så kan denna delas in i två former. 

Den första formen består i domstolarnas möjlighet att bilda prejudikat. Så länge ett 

prejudikat endast resulterar i ett klargörande av redan gällande rätt bidrar processen 

endast till ett ökat genomslag för värderingarna bakom den gällande materiella 

rätten. Prejudikatbildningen fyller härmed varken i förhållande till konfliktlösning 

eller handlingsdirigering någon självständig civilprocessuell funktion. Annorlunda är 

det med den rättsskapande funktionens andra form. Denna avser förhållandet när 

92 Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 37. Här bör dock nämnas att Knuts verifierar 
Lindbloms teori om funktionskategorierna i så måtto att hon instämmer i synen på att det föreligger fyra olika 
funktionstyper. Hon berör emellertid inte Lindbloms femte ”kommunikativa funktion”. Mer om denna 
funktion längre ned i framställningen.     
93 Jfr Lindblom, Progressiv process, s. 53 f. och de där uppräknade författarna. 
94 Se Lindblom, SvJT 2004, s. 241. 
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ett domstolsavgörande angår en fråga som inte kan besvaras med hjälp av gällande 

rätt. Domen är då uttryck för ett judiciellt rättsskapande och processen intar då en i 

förhållande till konfliktlösning och handlingsdirigering självständig funktion.95     

 

Med kontrollfunktionen avses civilprocessens roll som kontrollmekanism gentemot 

den lagstiftande och verkställande makten. Kontrollfunktionen utövas genom att 

domstolarna prövar de i processen relevanta normernas förenlighet med grundlag 

och andra överordnade normer i enlighet med 11 kap. 14 § 

regeringsformen (1974:152) (RF). Målet är dock inte att uppnå genomslag för de 

redan gällande materiella reglerna som är aktuella i målet. Istället är avsikten att på 

grund av de överordnade normerna reducera eller upphäva den gällande materiella 

lagens betydelse i det enskilda målet. Detta genomförs i form av lagprövning i vid 

mening samt genom laglighetsprövning. Lindblom menar vidare att man till denna 

funktionstyp även kan inkludera de nationella domstolarnas uppgift att bidra till en 

utveckling av den inre marknaden inom EU. Detta sker i huvudsak genom kontroll 

av att den inhemska lagstiftningen inte strider mot överordnade EU-rättsliga 

normer.96 

 

När det slutligen gäller de kommunikativa funktionerna går dessa att sammanställa i 

tre kategorier. För det första syftar civilprocessen till att ge samhällsmedborgarna 

möjlighet att delta vid handläggningen och avgörandena av betydande frågor som 

rör dem själva. För det andra kan domstolen komma att tjänstgöra som rättspolitisk 

arena. Genom denna funktion ges medborgare en möjlighet att bedriva politisk eller 

annan idémässig propaganda i syfte att exempelvis få igenom en lagändring. För det 

tredje, och med anknytning till det nyss redogjorda, kan även civilprocessen agera 

forum för etisk-moralisk diskurs.97 

 

95 Se Lindblom, SvJT 2006, s. 112. 
96 A.a., s. 112 f. 
97 A.a., s. 113. 
 
 
 
 

40 

                                                        
 
 
 



4.2.3 Rättsskyddsfunktionen 

Något ska även sägas om hur Lindell ser på civilprocessens funktioner. Till skillnad 

från både Ekelöf och Lindblom menar Lindell att civilprocessens viktigaste funktion 

är rättsskyddsfunktionen. Rättsskyddsfunktionen innebär kort att en medborgare i 

händelse av en tvist ska kunna vända sig till domstol och – slutligen tvångsvis 

genom exekution – få den rätt som tillkommer honom.98   

 

4.3 Den alternativa tvistlösningens funktioner 

4.3.1 Access to justice-rörelsen 

Vid redogörelsen för den alternativa tvistlösningens funktioner ska till en början 

något sägas om institutets utveckling ur ett historiskt perspektiv. Detta på grund av 

att utvecklingen av den alternativa tvistlösningen inte helt torde kunna hållas isär 

från ändamålen med institutet. Således ska en parallell dras till den internationella 

access to justice-rörelsen som växte fram under den andra halvan av 1900-talet. 

Access to justice kan sägas ge uttryck för en rad olika strävanden och initiativ att 

förbättra medborgarnas tillgång till rättskipning.99 Tidigare hade civilprocessen setts 

enbart utifrån domarnas, och i viss mån advokaternas, synvinkel. Genom access to 

justice kom dock medborgarperspektivet att lyftas in i debatten framför 

domarperspektivet.100 

 

Access to justice-rörelsen brukar allt som oftast beskrivas utifrån en indelning i tre 

vågor. Den första vågen inriktade sig på att undanröja ekonomiska hinder och på så 

sätt förbättra tillgången till rättsskydd. Detta arbete bestod till exempel i att öka 

förutsättningarna att erhålla rättshjälp. I den andra vågen koncentrerade man sig på 

organisatoriska hinder. Syftet var då att förbättra splittrade intressegruppers 

möjligheter att driva igenom sina rättigheter. I den tredje och sista vågen låg fokus 

98 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 21. Se Även Lindell, Partsautonomins gränser, s 83. 
99 Se Lindblom, SvJT 2002, s. 8 f. samt Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 53 f.  
100 Lindblom, SvJT 2006, s. 102. 
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på processuella hinder. Detta ledde till att man började se sig om efter alternativ till 

redan existerande tvistlösningsmetoder. Med utgångspunkt i denna tredje våg har 

mycket av den alternativa tvistlösningens teoretiska grunder kommit att utvecklas.101  

 

I USA kom denna alternativa tvistlösningsvåg att skölja in redan i början på 1970-

talet för att sedan utvecklas närmast explosionsartat.102 För svensk rätts del torde 

det, som framgått tidigare, inte gå att tala om någon riktig ”våg”. Först under 1980-

talet kunde ett visst intresse för de alternativa tvistlösningsformerna komma att 

skönjas. Detta intresse har dock sakta men säkert kommit att öka under de senaste 

två decennierna.103 

 

4.3.2 Ett ensidigt funktionsbegrepp   

Med utgångspunkt i det ovan berörda ska den alternativa tvistlösningens funktioner 

ställas mot ändamålen med civilprocessen. En jämförelse ska här göras med 

utgångspunkt i de fem funktioner som Lindblom tillskriver civilprocessen.  

 

Resultatet av denna jämförelse kan betraktas som minst sagt enformig då den 

alternativa tvistlösningen endast kan uppfylla den konfliktlösande funktionen. De 

övriga fyra (handlingsdirigeringen, kontrollfunktionen, rättsskapandet och den 

kommunikativa funktionen) kräver anknytning till materiell rätt för att få genomslag. 

Detta är emellertid något som de alternativa förfarandena, särskild medling 

inkluderat, saknar. Syftet med den alternativa tvistlösningen är härmed uteslutande 

att sätta punkt för den tvist som råder mellan parterna. 104  Att så är fallet bör 

emellertid ses som naturligt eftersom den alternativa tvistlösningen inte ens gör 

anspråk på att ha de funktioner som civilprocessen ger uttryck för. 

101 Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 53. 
102 Se vidare Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 70.  
103 Jfr Lindell, Civilprocessen, s. 673 samt kapitel 3 i förevarande uppsats och den där redogjorda utvecklingen 
av regleringen för särskild medling. 
104 Se närmare Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 47 f. samt Lindell, Alternativ 
rättskipning eller alternativ till rättskipning?, s. 69.  
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5 Förändringstendenser inom civilprocessrätten  

 

 

5.1 Inledning 
 

I förevarande kapitel behandlas uppsatsens tredje och sista fråga. Här argumenteras 

för att uppfattningen om civilprocessen som ett i första hand handlingsdirigerande 

instrument till viss del är uppgiven. Istället har ett synsätt inriktat på konfliktlösning 

kommit att växa fram. Denna argumentation utgår i mångt och mycket från den i 

tredje kapitlet presenterade lagstiftningsutveckling som har skett för särskild 

medling. Hänsyn tas även till redogörelsen av synen på civilprocessens respektive 

den alternativa tvistlösningens funktioner i fjärde kapitlet. Således syftar förevarande 

kapitel i viss mån till att koppla samman kapitel tre och fyra. 

 

 

5.2 Civilprocessens förändrade funktioner 

5.2.1 Funktionernas motsatsförhållande   

Med utgångspunkt i de processuella övervägandena som görs i föregående kapitel 

kan konstateras att civilprocessens traditionella funktion anses bestå i 

handlingsdirigering. Att det handlingsdirigerande momentet är att kategorisera som 

processens ursprungliga syfte motiveras inte enbart utifrån Ekelöfs utlåtanden utan 

kan även bekräftas av lagstiftaren. Devisen om den materiella rättens genomslag är 

nämligen ett återkommande inslag i ett flertal förarbetsuttalanden.105  

 

105 Se Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s. 63 not 37 och de där redogjorda 
förarbetsuttalandena. 
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I föregående kapitel redogörs även för den alternativa tvistlösningens funktion. I 

skarp kontrast till det traditionella civilprocessuella ändamålet beskrivs denna 

funktion som ett rent konfliktlösande instrument. Således kan funktionerna sägas ge 

uttryck för två rättsteoretiska motpoler.  

 

För att på bästa sätt åskådliggöra den diskrepans som råder mellan de olika 

funktionssätten kan de två instituten sättas in i en mer rättslig kontext. En parallell 

kan därmed dras till de i tredje kapitlet redogjorda lagstiftningsåtgärder som under 

årens lopp har vidtagits i syfte att göra den särskilda medlingen mer attraktiv. 

Framväxten av den särskilda medlingen kan här komma att tjäna som verktyg för att 

illustrera de senaste decenniernas ökade intresse för alternativ tvistlösning. För att 

ytterligare framhålla medlingsinstitutet som en lämplig representant för de 

alternativa förfarandenas utveckling kan hänsyn tas till det kontinuerliga 

tidsperspektiv som genomsyrar framställningen i både kapitel tre och kapitel fyra. 

Utifrån detta torde en viss korrelation gå att urskilja mellan de alternativa 

tvistlösningsformernas introduktion i svensk rätt under 1980-talet och de 

medlingsfrämjande åtgärder som vidtogs med start i 1986 års proposition. Likaså går 

det att göra en koppling mellan de senaste årens ökade intresse för alternativ 

tvistlösning och 2007 års utredning samt 2011 års lagstiftning.     

 

Mot bakgrund av det redogjorda kan konstateras att lagstiftningen för den särskilda 

medlingen, på ett formellt plan, har kommit att stärkas. Ur ett större perspektiv 

torde emellertid förevarande lagstiftningsåtgärder vittna om en något förändrad syn 

på civilprocessens funktion. Genom den särskilda medlingens stärkta ställning kan 

det nämligen argumenteras för att civilprocessens handlingsdirigerande funktion i 

viss mån har fått ge vika till förmån för ett mer konfliktlösande inslag.  

 

I det följande ska argumenteras för att denna konfliktlösande ändamålsförskjutning 

även går att urskilja i lagstiftningen gällande den särskilda medlingen, men också i 

förarbeten och doktrin. 
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5.2.2 Lagstiftningsåtgärder 

Som ett första exempel på att det numera går att se lagstiftningsmässiga 

förskjutningar i riktning mot en mer konfliktlösande ordning kan en hänvisning 

göras till RB 42 kap. 17 §. Att det konfliktlösande synsättet har fått större inflytande 

inom ramen för civilprocessens funktioner kan åskådliggöras genom att jämföra den 

nuvarande lagtexten med 1986 års lydelse. 106  En sådan jämförelse visar att 

tingsrättens skyldighet att verka för förlikning eller särskild medling är mer skärpt i 

nuvarande ordning. Detta framgår bland annat genom att rådande lagtext fastslår att 

rätten ska verka för förlikning om det inte är ”olämpligt” med hänsyn till målets 

beskaffenhet och övriga omständigheter. I den tidigare lydelsen stadgades att rätten 

skulle verka för förlikning om så ansågs ”lämpligt”. Nuvarande lydelse innebär att 

rätten kan underlåta att väcka fråga om förlikning endast i fall där konkreta skäl talar 

emot det.107  

 

Vidare ställer gällande rätt inte längre upp något krav på att målet måste vara av 

”viss beskaffenhet” för att särskild medling ska kunna aktualiseras. Inte heller måste 

särskild medling framstå som ”lämpligare” än förlikning för att kunna användas. 

Istället framställs förlikningsverksamheten och den särskilda medlingen som två 

likvärdiga tvistlösningsalternativ.108     

 

Andra lagstiftningsmässiga åtgärder som talar för en mer konfliktlösande ordning är 

införandet av en möjlighet för hovrätten att besluta om medling och förlikning.109 

Därtill kan även inräknas lanseringen av lag (2011:860) om medling i vissa 

privaträttsliga tvister vilken syftade till att göra medlingen mer attraktiv.110  

 

106 Jfr redogörelsen i kapitel 3. 
107 Jfr prop. 2010/11:128 s. 26. 
108 A. prop. s. 22 ff. 
109 Se vidare a. prop. s. 32. 
110 A. prop. s. 19. 
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5.2.3 Förarbetsuttalanden 

För att ytterligare belysa de förändringstendenser som kommit att influera synen på 

civilprocessens traditionella funktion ska en koppling göras till lagstiftarens 

överväganden angående detta. Initialt kan ses till den förändrade synen på 

domstolens förlikningsverksamhet jämte RB 42 kap. 17 § st. 1. Utgångspunkt ska 

sålunda tas i 1982 års rättegångsutredning och redogörelsen kring vilka faktorer som 

domaren bör beakta när han eller hon ska diskutera förlikningsfrågan med parterna.  

I utredningen argumenteras för att domaren bör medverka till en förlikning som 

ligger så nära innehållet i en eventuell dom som förhållandena medger. Med detta 

menas att rätten endast ska basera förlikningen på förhållanden som var kända vid 

tidpunkten för förlikningsinitiativet. Inte heller ska utomrättsliga faktorer eller andra 

rättsförhållanden än de omtvistade få ha inflytande på förlikningsförfarandet.111  

 

I prop. 1986/87:89, där rättegångsutredningens förslag kom att utvärderas, menar 

lagstiftaren emellertid att hänsyn mycket väl kan tas till sådana utomrättsliga 

faktorer. Detta motiveras bland annat utifrån att rätten inte med säkerhet kan veta 

hur utgången kommer att bli när förlikning väl aktualiseras samt att parterna i 

dispositiva mål själva kan ingå en förlikning vars innehåll inte överensstämmer med 

gällande rätt.112  

 

Att lagstiftaren väljer att godta utomrättsliga faktorer och således gå emot 

rättsutredningens förslag stärker uppfattningen om en civilprocessuell 

ändamålsförskjutning mot en mer konfliktlösande ordning. Detta på grund av att 

den utomrättsliga hänsynen minskar genomslaget av den lagstiftarvilja som utgör 

grunden i den handlingsdirigerande funktionen.113 

 

111 Jfr SOU 1982:26 s. 147. Se även Ekelöf, SvJT 1979, s. 563 f. 
112 Se prop. 1986/87:89 s. 113 f. 
113 Se vidare Bertilsson, SvJT 2010, s. 32. 
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Även i nyare förarbeten går det att urskilja segment som talar för en viss 

konfliktlösande förskjutning. Det bör dock framhållas att de alternativa 

tvistlösningsformernas utbredning inte har lett till någon helomvändning vad gäller 

synen på civilprocessens funktion. Fortfarande betonas både av lagstiftaren och i 

doktrin att handlingsdirigeringen är en fundamental del av processens funktion.114  

Handlingsdirigeringens betydelse ska alltså inte förnekas, men har följaktligen 

kommit att tunnas ut en aning då lagstiftaren numera framhåller att en av 

tingsrättens viktigaste uppgifter är att söka få till stånd samförståndslösningar.115 För 

att illustrera detta kan en hänvisning göras till hur lagstiftaren väljer att beskriva 

förhållandet mellan handlingsdirigering och konfliktlösning vid särskild medling. I 

prop. 2010/11:128. framgår således att: 

 

”Rättskipningens grundläggande samhällsfunktion är att medverka till att värderingarna 

bakom den materiella rätten får genomslag. Det råder en bred enighet om att 

samförståndslösningar innebär stora fördelar, framför allt för parterna men även för 

samhället i stort. Att försöka få parterna att komma överens är numera en självklar del 

av rättens arbetsuppgifter och ska inte ses som att domstolarna vill komma bort från sina 

dömande skyldigheter.”116 

 

I anslutning till detta citat kan även hänvisas till SOU 2007:26. Här talas om att 

domstolarnas uppgift inte bara är att lösa tvister i enlighet med gällande materiell 

rätt utan att det också är en viktig domstolsuppgift att på olika sätt verka för att 

parterna förliks. Vidare menar utredningen att ”även ett mer renodlat medlingsarbete är 

således enligt utredningens uppfattning väl förenligt med domstolens roll som rättsskipande 

organ”.117        

 

114 Jfr exempelvis SOU 2007:26 s. 110 f. samt Lindblom, SvJT 2006, s. 111 som i not 36 framhäver att en rad 
namnkunniga rättsfilosofer såsom Dworkin, Hart, Fuller, och Raz också understryker rättskipningens 
handlingsdirigerande funktion. 
115 Se bl.a. prop. 2004/05:131 s. 211. 
116 Prop. 2010/11:128 s. 23. 
117 Se vidare SOU 2007:26 s. 111. 
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Dessa senare slutsatser är visserligen baserade på en utredning men torde, i 

kombination med det ovan redogjorda, tala för att synen på ändamålet med 

civilprocessen inte längre är fixerad vid enbart det handlingsdirigerande momentet. 

 

5.2.4 Doktrinuttalanden 

Uppfattningen om att utvecklingen gått från idealet att civilprocessen ska bidra till 

den materiella rättens genomslag till att i viss mån inta rollen som främjare av 

konsensus går också att skönja i doktrin. Denna utveckling framgår exempelvis 

genom att se till redogörelsen av civilprocessens funktioner i föregående kapitel.118 

Att de olika författarna presenterar olika syn på processens funktioner kan till viss 

del vittna om att Ekelöfs handlingsdirigerande ordning inte längre är den 

dominerande. Knuts menar att om man ser till trenderna i samhällsutvecklingen 

talar ett flertal faktorer för att det handlingsdirigerande synsättet har fått ge efter för 

ett mer konfliktlösande inslag. Bland annat menar hon att den handlingsdirigerande 

funktionen inte rimmar väl med postmodernismen och den nyliberalisering och 

individualisering som denna utveckling medfört. Därtill menar hon att Ekelöfs idé 

om civilprocessens allmänna moralbildande verkan numera framstår som mycket 

främmande.119 Enligt Lindell är Ekelöfs uppfattning präglad av sin tid, i synnerhet 

behaviorismen.120 Lindell menar vidare att det handlingsdirigerande momentet bör 

betraktas som kraftigt överdrivet. Ska civilprocessens avgöranden kunna ge 

vägledning för medborgarnas handlande förutsätts de ha kunskap om lagar, 

rättspraxis och prejudikat. Någon sådan kunskap torde dock inte majoriteten av 

medborgarna besitta.121   

 
 
 

118 Se vidare delavsnitt 4.2 
119 Jfr Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s. 42. 
120 Lindell, Civilprocessen, s. 94. 
121 Lindell, Partsautonomins gränser, s. 93. 
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6 Avslutande reflektion 
 
 

I uppsatsen har främst tre frågor relaterade till alternativ tvistlösning, särskilt särskild 

medling behandlats. För det första har det redogjorts för utvecklingen av regleringen 

gällande den särskilda medlingen. I anslutning därtill har även beskrivits hur denna 

utveckling influerat den praktiska användningen av institutet. För det andra har en 

utredning gjorts av vilka funktioner som går att tillskriva civilprocessen respektive 

den alternativa tvistlösningen. För det tredje har det redogjorts för hur den särskilda 

medlingens utveckling påverkat uppfattningen om ändamålen med civilprocessens 

funktioner. 

 

Vad gäller uppsatsens första fråga pekar redogörelsen på att lagstiftningen för den 

särskilda medlingen har stärkts. Genom prop. 2010/11:128 har lagtexten i 

RB 42 kap. 17 § omformulerats i syfte att öka möjligheterna att lösa tvister på 

frivillig väg. En ny bestämmelse har även införts vilken ger hovrätten möjlighet att 

besluta om särskild medling. Vidare har en ny lag (medlingslagen) införts för att göra 

medling mer attraktiv. Trots dessa omfattande åtgärder används dock inte särskild 

medling speciellt ofta. Detta beror på lagstiftarens bristande tilltro på särskild 

medling samt avsaknaden av en tillräcklig infrastruktur på området.122      

 

Beträffande uppsatsens andra fråga kan slås fast att civilprocessens funktioner 

varierar beroende på vilken författares åsikter man förespråkar. Ekelöfs 

handlingsdirigerande synsätt utgör emellertid den mest traditionella. Ur detta synsätt 

har sedan andra uppfattningar vuxit fram. Lindblom menar att det går att räkna till 

åtminstone fem, delvis samverkande, civilprocessuella funktioner. Dessa utgörs av 

handlingsdirigering, konfliktlösning, rättsskapande, kontroll samt en kommunikativ 

122 Jfr argumentationen i delavsnitt 3.4.4. 
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funktion. Lindell menar å andra sidan att rättsskyddsfunktionen är civilprocessens 

viktigaste funktion. Vad gäller den alternativa tvistlösningens funktioner så är denna 

ensidig i så måtto att den endast ger uttryck för en rent konfliktlösande funktion.   

 

Vad slutligen gäller uppsatsens tredje fråga visar arbetet att de lagändringar som 

skett i syfte att stärka den särskilda medlingen även har bidragit till att synen på 

civilprocessens funktion kommit att ändras. Från att tidigare ha gett utryck för 

Ekelöfs klassiska handlingsdirigerande funktion har ordningen i viss mån 

omdirigerats till att nu ge uttryck för ett mer konfliktlösande instrument. Denna 

förskjutning underbyggs av såväl lagstiftningsåtgärder som förarbetsuttalanden och 

doktrin. Med anledning av det sagda kan avslutningsvis ses till hur Lindblom 

förhåller sig till uppfattningen om att civilprocessens funktion till viss del har 

genomgått en förändring. Således menar han att ”vad vi demokrater vill ha är en 

dynamisk – progressiv – process i samklang med samhällsutvecklingen, inte en statisk passiv 

process som verkar som en broms på utvecklingens hjul.”123   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 Se Lindblom, Progressiv process, s. 256. 
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