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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar medlingsmetoderna systemisk kognitiv och narrativ medling 

utifrån medlingens grundprincip om frivillighet. Frivillighet för parterna är en av 

medlingens fundament och används som motivering för stor del av regleringen av 

medlingsinstitutet i svensk rätt. En medlingsöverenskommelse kan t.ex. inte 

överklagas eftersom den ingåtts frivilligt av parterna. De rättsmedel som finns 

tillgängliga för att upphäva en medlingsöverenskommelse vilken förklarats 

verkställbar är ogiltighetstalan och resning. Båda dessa vägar är dock svåra och 

tidskrävande för den part som önskar riva upp en medlingsöverenskommelse. 

Utifrån denna bakgrund framträder vikten av frivillighet för parterna under 

medlingsprocessen.  

 

Både den systemisk kognitiva och den narrativa medlaren är mycket aktiva och 

styr medlingsprocessen metodiskt genom specifika frågetekniker. Medlarna kan 

genom detta kontrollera innehållet i medlingsprocessen och har tekniker för att 

föra bort parterna från ämnen medlaren inte vill att parterna ska diskutera.  

 

Uppsatsen syftar delvis till att fastställa om parterna är frivilliga och har kontroll 

över process och innehåll under en medling med en systemisk kognitiv eller en 

narrativ medlare. Vidare diskuteras vilka konsekvenser icke-frivillighet kan 

innebära utifrån gällande rätt om tillgång till rättsskydd vid ingången 

medlingsöverenskommelse. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När vi människor lever tillsammans i en social samvaro uppstår oundvikligen 

situationer som leder till meningsskiljaktigheter, inom familj, släkt, i skolan, 

mellan grannar eller på annat sätt. Flertalet konflikter löser människor själva 

genom kommunikation, kompromisser eller på annat sätt. Ibland kan dock varaktig 

konflikt uppstå och det behövs hjälp utifrån. Olika samhällen har olika metoder 

och institutioner för att lösa dessa konflikter.  

 

I Sverige har vi ett rättssystem där de som tvistar kan få hjälp med att få tvisten 

avgjord och de som begått ett brott får ett straff. Vid konfliktlösning kan andra 

metoder vara mer gynnsamma.1 Alternativ tvistlösning ses som ett alternativ till 

konventionell rättskipning och medling utgör ett av verktygen man kan använda 

för att lösa konflikter. Medling har blivit vanligare i Sverige och det finns 

lagstiftning som gör det möjligt för domstol att hänskjuta en tvist till medling.  

 

Medlingen har ett antal grundprinciper. Frivillighet för partnerna är en av dem, 

vilken innebär att deltagande i medlingen ska vara frivilligt samt att det är parterna 

som väljer om de vill godta en överenskommelse. Frivillighetens betydelse präglar 

många av de bestämmelser som reglerar medlingsprocessen och medlingens 

konsekvenser. Ett exempel på detta är att medling inte utgör ett rättegångshinder, 

vilket innebär att ett avtal mellan parter att hänskjuta en tvist till medling inte 

hindrar dem från att väcka talan. Lagstiftaren motiverar denna ordning genom 

medlingens frivillighet. Om en part ångrar att denne avtalat om medling menar 

lagstiftaren att förutsättningarna för en lyckad medling är små och eftersom 

medlingsförfarande inte innehar starka rättssäkerhetsgarantier är parternas 

frivillighet och medverkan avgörande.2 Likaså krävs samtycke för att göra en 

                                              
1 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 18. 
2 Prop. 2010/11:128, s 43.  
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medlingsöverenskommelse verkställbar.3 Motiven bakom denna reglering är att 

medlingen är frivillig gällande att delta, genom processen och vid avslutet där 

överenskommelsen träffas.4  

 

Att medlingen är frivillig har även största betydelse ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Med bakgrund av att medlingsöverenskommelsen är frivillig och parterna har rätt 

att själva avtala och bestämma hur deras konflikt ska lösas finns inte möjlighet att 

överklaga en medlingsöverenskommelse. Det är även osäkert om en 

medlingsöverenskommelse omfattas av de rättssäkerhetsgarantier som stadgas i 

artikel 6 i EKMR. Det är således av största betydelse att det är parterna som äger 

sin konflikt. 

 

Denna uppsats kommer att beskriva två olika medlingsmetoder, systemisk 

kognitiv respektive narrativ medling. Medlingsskolorna har olika teorier kring 

konflikters ursprung och hur en konflikt bäst kan lösas. Medlarens metod och 

agerande skiljer sig avsevärt åt, enligt dessa teorier, när det gäller att hjälpa 

parterna att lösa sin konflikt. En likhet mellan metoderna är dock att medlaren är 

mycket aktiv genom att styra medlingsprocessen.  

 

Ett huvudtema för denna uppsats är således om principen om parternas frivillighet 

och att parterna äger sin konflikt medan medlaren styr processen kan tillgodoses. 

Innebär en mycket aktiv medlare, som styr processen, att frivilligheten för parterna 

och deras makt över konflikten övertas av medlaren?  

 

I fall medlaren tar över mycket av parternas ägande och makt i processen väcks ett 

antal frågor kring rättssäkerhet. Vilka möjligheter till rättsmedel har en part, som 

finner att denne inte själv valt medlingsöverenskommelsen, att få avtalet eller en 

verkställbarförklarad medlingsöverenskommelse upphävd? 

 

                                              
3 Prop. 2010/11:128, s 44.  
4 Prop. 2010/11:128, s 53. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva systemisk kognitiv respektive narrativ 

medling och analysera huruvida medlingens grundprincip om frivillighet 

tillgodoses inom dessa medlingsmetoder. Uppsatsen kommer även utreda vilka 

konsekvenser icke-frivillighet inom medling kan innebära främst utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Vilka möjligheter och rättsmedel står till parternas 

förfogande ifall de vill riva upp en medlingsöverenskommelse, vilken de inte 

ingått frivilligt? Vem äger konflikten, parterna eller medlaren?  

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att fokusera på systemisk kognitiv och narrativ medling i 

förhållande till medlingens grundprincip om frivillighet. Det finns flera olika andra 

teorier och metoder inom medling varav den intressebaserade medlingen är den 

vanligaste medlingsformen. Den intressebaserade medlingen bygger på tanken om 

hur individers intressen och behov kan komma i konflikt med andra individers 

intressen och behov. Medlarens roll är att underlätta och styra medlingen för att 

hjälpa parterna att komma överens. Parterna kan ha intagit positioner mot varandra 

och medlaren kan försöka få fram de intressen och behov som ligger bakom 

positionen i syfte att få fram en lösning som båda parter kan acceptera. Grunden 

för konflikten ligger således i parternas verklighet och metoden är 

problemlösande.5 Transformativ medling är en medlingsmetod där parterna styr 

och medlaren följer parterna och håller en låg profil. Känslor är viktiga och 

medlarens roll är att ge parterna hjälp att återupprätta interaktionen genom 

självbestämmande och bekräftelse. Parterna ska gå från svaghet och förvirring till 

klarhet och styrka och det är parterna själva som utformar processen.6 Jag har valt 

att inte behandla dessa metoder eftersom de mer styrande medlingsmetoderna, 

vilket systemisk kognitiv och narrativ medling är, tydligare aktualiserar eventuell 

problematik utifrån ett frivillighetsperspektiv. Den intressebaserade och 

                                              
5 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 81. 
6 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 96 
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transformativa medlingen kan dock komma att nämnas i syfte att klargöra den 

narrativa och systemisk kognitiva medlingens särdrag. 

 

Andra verktyg inom alternativ tvistlösning, som förhandling, skiljenämnd eller 

liknande kommer inte att behandlas. Syftet, är som framgår ovan, att analysera 

medlingsmetoder, där medlaren är mycket aktiv och styr processen, varför en 

avgränsning till de två utvalda metoderna är motiverad. Uppsatsen kommer inte 

att innehålla någon diskussion om alternativ rättsskipning i förhållande till 

domstolsprocessen. Det kan finnas anledning att diskutera i vilka situationer 

medling är lämpligt och även vilken medlingsmetod som är lämplig i förhållande 

till olika typer av konflikter. Uppsatsen kommer dock inte göra åtskillnad mellan 

medling i familj, skola eller inom brottmål utan endast behandla metoderna 

generellt på ett teoretisk plan utifrån frågeställningen. 

 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen används traditionell juridisk metod på vissa områden. Genom att 

undersöka rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin kommer gällande rätt 

att försöka fastställas. Ett fokus ligger på vilket sätt frivillighet påverkar 

lagstiftarens motiveringar och beslut i regleringen av medlingsförfarandet. 

 

Uppsatsen kommer att redogöra för vad systemisk kognitiv och narrativ medling 

innebär samt dess förespråkares syn på konflikters ursprung och hur man på bästa 

sätt kan lösa konflikter. Dessa medlingsmetoder är inte en del av svensk 

lagstiftning utan uppsatsens område är ännu relativt outforskat inom svensk rätt, 

vilket är en utmaning i förhållande till rättskällorna. Det finns dock doktrin om 

medling och konfliktteori skriven av bl.a. Lindell och Norman, vilken används i 

uppsatsen. Gällande de olika medlingsskolorna används den litteratur som finns 

av Winslade och Monk, som är skapare av den narrativa medlingsskolan samt 

Haynes och Fong, vilka tillhör den systemisk kognitiva skolan. Boserup, som 

nyligen doktorerat med sin avhandling ”Mikrostyrning i mediation”, har även 
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användbar litteratur både i bokform och på hans hemsida, där han analyserat de 

olika medlingsskolorna.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av medling som tvistlösning, där medlingens 

grundprincip om frivillighet presenteras. Vidare följer en redogörelse för de 

möjligheter som enligt gällande rätt finns för att göra en 

medlingsöverenskommelse verkställbar samt de rättsmedel som finns tillgängliga 

för den part som önskar riva upp en medlingsöverenskommelse.  

 

I följande två kapitel behandlas systemisk kognitiv respektive narrativ medling. 

Kapitlen inleds med resonemang om konflikters ursprung, för att få en bättre 

förståelse för respektive medlingsmetods bakgrund. Sedan presenteras medlarens 

roll och hur medlaren går tillväga för att lösa konflikten för att avslutas med hur 

processen gestaltar sig. Kapitlen, vilka behandlar den systemisk kognitiva 

respektive den narrativa metoden, disponeras lite olika med anledning av att den 

narrativa metoden har tydligare faser under processen och därför beskrivs utifrån 

dessa. Kapitel 5 utgör en diskussion kring uppsatsens frågeställning utifrån 

frivillighet som begrepp. Frivilligheten delas upp utifrån fas i processen samt förs 

en diskussion om huruvida resultat kan vara beroende av processen. 

Avslutningsvis kommer några sammanfattande slutsatser att presenteras. 
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2 Medling som tvistlösning 

2.1 Medlingens grundprincip om frivillighet 

Inom alternativ rättskipning, där medling utgör ett av verktygen, är målet inte att 

undvika att konflikter uppstår, utan att lösa dem. För olika konflikter är olika 

metoder lämpliga och huruvida man lyckas lösa tvisten varierar naturligtvis. Inom 

alternativ tvistlösning och därigenom medling ligger fokus på att parterna själva 

ska ta ansvar för sin egen konflikt. Konflikthanteringen ska hanteras av partnerna 

själva.7 Tanken bakom medling är att förekomsten av en utomstående, en medlare, 

ska hjälpa parterna att hantera sin konflikt och på så sätt finna större möjlighet att 

lösa konflikten. Beroende på konfliktens karaktär och medlingsmetod kan 

resultatet i form av hur konflikten löses se olika ut. Ibland kan medlingen fylla 

många funktioner, som att enas om ett avtal som båda parter accepterar, återställa 

en relation, lösa konflikter som inte uppkommit ännu, m.m.  

 

Medling har som grundprincip att vara frivillig och att parterna gemensamt ska 

vilja lösa konflikten.8 I lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 

(MedL) definieras medling i 3 § som ett strukturerat förfarande genom vilket två 

eller flera parter med hjälp av en tredje man (en medlare) frivilligt söker lösa en 

uppkommen tvist. Det framgår att medlingen är frivillig för parterna. Vidare måste 

medlingen innehålla ett strukturerat förfarande, som innefattar vissa steg för att 

medlingsöverenskommelsen ska vara godtagbar.9 I lagstiftarens motiv till nya 

medlingslagen, där man försöker få till ökad användning av medling som 

konfliktlösningsmetod, är det delvis frivilligheten lagstiftaren fokuserar på. 

Lagstiftaren menar att parter, som hamnat i tvist har mycket att vinna på att 

frivilligt lösa tvisten samt att parterna kan känna tillfredsställelse över att själva 

fått ha inflytande och kontroll i förhållande till lösningen av tvisten. Vidare menar 

lagstiftaren att frivilligheten för parterna att lösa tvisten kan medföra att parternas 

                                              
7 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 45. 
8 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 79. 
9 Prop. 2010/11:128, s 82. 
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relation kan förbättras och fortsätta efter tvisten.10 Eftersom medlingen är frivillig 

ser lagstiftaren inget behov av att ett beslut om att inleda medling enligt 48 kap. 

17 § RB ska kunna överklagas. Det finns dock en möjlighet genom 48 kap 7 § RB, 

genom att en part kan anse att beslutet försenats, men eftersom parten själv kan 

välja att avbryta medlingsprocessen, ser lagstiftaren ingen praktisk betydelse av 

denna bestämmelse i detta sammanhang.11 

 

Även i doktrinen beskrivs frivillighet som något fundamentalt för medling. Nedan 

följer ett antal definitioner av medling: 

 

”en process, hvori to eller flere parter, som er i konflikt, assisteres af en neutal 

tredjemand (mediator) i en frivillig forhandling”12  

 

”Inträdet av en av parterna accepterad tredje man i en konflikt med inga eller små 

maktbefogenheter, vilken ska hjälpa parterna att träffa en överenskommelse om 

de tvistiga frågorna”13  

 

”En frivillig og fortrolig konfliktlösingsmetode, hvor en eller flere upartiske 

tredjepersoner hjaelper parterne med selv at forhandle sig frem til en for dem 

tilfredsstillende lösning genom en struktureret proces. Tredjepersonen traeffer 

ingen avgörelse i sagen”14  

 

Två olika typer av frivillighet kan utläsas av definitionerna, dels frivillighet 

gällande deltagandet, båda parterna måste själva vilja delta i medlingen samt 

frivillighet gällande vilka överenskommelser parterna vill ingå. Boserup menar att 

medlingen är en process och att själva förhandlingen ska vara frivillig, vari ett 

fokus ligger på frivillighet i deltagandet. Han menar att medlaren ska ha en 

assisterande roll. Lindell betonar frivilligheten i förhållande till deltagande och 

överenskommelse. Partnerna måste acceptera medlaren och det är parterna själva 

som ska träffa en överenskommelse. Vidare betonar Lindell att medlaren ska 

besitta inga eller små maktbefogenheter. Frivilligheten i deltagandet samt att 

                                              
10 Prop. 2010/11:128, s 20. 
11 SOU 2007:26, s 118. 
12 Boserup, Mediationsprocessen, s 16. 
13 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 70. 
14 Vindelöv, Konfliktmægling, s 33. 
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överenskommelsen ska vara till gagn för parterna betonas även i Vindelövs 

definition, där medlaren ska vara den, som strukturerar processen till hjälp för 

parterna. Sammanfattningsvis delar samtliga författare definitionen på synen om 

frivillighet som en central komponent för medling.  

 

2.2 Rättsmedel 

2.2.1 Verkställbarhet 

I syfte att främja användandet av medling innehåller medlingsdirektivet en artikel 

som föreskriver att medlemsstaterna ska se till att det finns möjlighet för parterna 

att deras medlingsöverenskommelse ska kunna verkställas.15 Med denna bakgrund 

har lagstiftaren gjort det möjligt att göra en medlingsöverenskommelse 

verkställbar, vilket stadgas i 10 § MedL. Förlikningar kan stadfästas genom dom 

enligt 17 kap. 6 § RB.16 Det krävs att parterna i medlingsöverenskommelsen är 

överens och samtycker till verkställigheten, detta pga. frivillighetens betydelse för 

medlingen, detta stadgas i 7 § MedL. En av parterna kan ansöka om verkställighet 

men det krävs uttryckligt samtycke från övriga parter.17 Samtycket ska enligt 

lagstiftaren finnas vid ansökan om verkställighet men det finns inget som utesluter 

att parterna redan i medlingsöverenskommelsen kommer överens om att de ska 

begära verkställighet. Om en part sedan ångrar sig innan verkställighetsansökan 

således innebär detta att denne bryter mot överenskommelsen och att verkställighet 

inte kan genomföras.  

 

Medlingsdirektivet föreskriver inte något krav på tillgång till rättsmedel. 

Lagstiftaren argumenterar för att det i praktiken inte bör finnas något stort behov 

av detta eftersom parternas lämnat samtycke till verkställbarhetsförklaringen.18 

Det kan dock finnas behov av att kunna överklaga i de fall en underskrift t.ex. 

blivit förfalskad.19 Notera dock att överklagan i detta fall endast avser 

                                              
15 Prop. 2010/11:128, s 45. 
16 Prop. 2010/11:128, s 44. 
17 Prop. 2010/11:128, s 53. 
18 Prop. 2010/11:128, s 58. 
19 Prop. 2010/11:128, s 58. 
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verkställbarheten och inte medlingsöverenskommelse som sådan. Ett avgörande 

där verkställighetsbeslutet överklagats kan aldrig göra 

medlingsöverenskommelsen ogiltig. Vidare har omfattningen av 3 kap 13 § UB 

utvidgats och omfattar domstols beslut om verkställbarhetsförklaring av 

medlingsöverenskommelser vilket innebär att överenskommelsen kan verkställas 

även om den ännu inte vunnit laga kraft. Det är medlingsöverenskommelsen som 

utgör exekutionstiteln och inte beslutet att förklara medlingsöverenskommelsen 

verkställbar. Hinder för verkställighet föreligger dock om beslutet om 

verkställighet överklagats eller om talan om ogiltighet av 

medlingsöverenskommelsen väckts. 

 

Som framgår ovan har lagstiftaren i syfte att främja användandet av medling gjort 

det möjligt att verkställa medlingsöverenskommelser. Frågan som följer är dock 

hur parterna kan ta sig ur en medlingsöverenskommelse.  

 

2.2.2 Ogiltigförklaring och resning 

Det finns en del skrivet om stadfäst förlikning och dess rättskraft i doktrinen samt 

rättsfall från HD där en tar ställning till möjliga rättsmedel. Eftersom medlingen 

utformats på liknande sätt kommer gällande rätt angående förlikning att användas 

för en beskrivning av medlingsöverenskommelsen och dess rättskraft och 

tillgängliga rättsmedel.  

 

Det är parterna som bestämmer ifall de vill ansöka om att 

medlingsöverenskommelsen ska bli verkställbar. Medlingsöverenskommelsen är 

ett avtal. De rättsmedel som står till parternas förfogande om de önskar upphäva 

avtalet är en ogiltigförklaring av själva medlingsöverenskommelsen, likt ett 

förlikningsavtal, på någon avtalsrättslig grund.20 I de fall där 

medlingsöverenskommelsen begärs verkställbar inträder dock en väsentlig 

skillnad. 

                                              
20 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 158. 
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Det har varit omdiskuterat i doktrinen huruvida en stadfäst förlikning får rättskraft 

likt en vanlig dom. För de fall den vinner rättskraft måste part som vill väcka talan 

mot förlikningsavtalet begära resning. För de fall den inte vinner rättskraft kan part 

väcka talan om ogiltighet i underrätt. I NJA 1974 s. 295 och NJA 1975 s. 507 tog 

HD ställning i frågan och menade att både resning och ogiltighetstalan är tillåtna. 

Detta är speciellt eftersom om parten söker resning anses domen utgöra res judicata 

medan om parten väljer att väcka talan om ogiltighet är detta möjligt utan att 

domen anses utgöra res judicata.21 

 

I NJA 1975 s. 507 väckte part talan om ogiltighet av ett förlikningsavtal och 

menade att ogiltighetsgrunden inte utgjorde samma sak som den tvist vilken 

föregick förlikningsavtalet. Rättskraften påstods omfatta endast den del som varit 

föremål för processen och därigenom skulle inte ogiltighetsgrunden omfattas. HD 

biföll kärandens talan men gav tyvärr inte någon närmare motivering av domslutet. 

JustR Nordensson, vilken var del av majoriteten, utvecklade dock sin mening. 

Nordensson uttryckte bl.a. att de extraordinära rättsmedlen innebär 

rättskyddsbrister eftersom förlikningsavtalet inte granskas ingående av domstolen 

och därigenom är de extraordinära rättsmedlen inte tillräckliga. Det bör dock 

noteras att det faktum att förlikningsavtal kan angripas genom ogiltighetstalan inte 

innebär att det är enkelt att frånträda avtalet. Det är svårt att driva igenom en 

ogiltighetstalan. 

 

Ekelöf menar att det är fördelaktigare för en part som är missnöjd att använda de 

extraordinära rättsmedlen och ansöka om resning. Beviljas resningen innebär det 

att stadfästelsen är undanröjd och domstolen kan handlägga både förlikningens 

giltighet och den bakomliggande tvisten. Väcks talan vid underrätt om 

ogiltigförklaring av förlikningen behöver parterna sedan genom klagan om 

domvilla få stadfästelsen upphävd och genom att väcka ny talan få bakomliggande 

                                              
21 Ekelöf, Rättegång V, s 76. 
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tvisten avgjord.22 En nackdel med resning är dock att det kan vara svårt att 

skriftligen göra det sannolikt att stadfästelse aldrig skulle ägt rum.  

 

Väljer parten att gå resningsvägen för att få bort stadfästelsen måste denne enligt 

58 kap. 1 § RB presentera bevisning som gör det sannolikt att stadsfästelsedom 

aldrig skulle meddelats. Part måste således inte göra sannolikt att hela 

förlikningsavtalet är ogiltigt. Dock ställer HD höga krav på bevisningen för att 

bevilja resning. Beviskraven för domvilla är ännu strängare där part måste styrka, 

inte endast göra sannolikt, att det förekommit grova rättegångsfel. JustR 

Nordensson argumenterade i NJA 1975 s. 507 att det faktum att förlikningsavtalet 

är ogiltigt skulle kunna utgöra ett sådant rättegångsfel. 

 

Det kommer här inte föras någon längre diskussion om vilken väg som är 

lämpligast att gå för en part som är missnöjd med medlingsöverenskommelsen och 

önskar undanröja en verkställbarhetsförklaring.  Väljer parten att väcka talan i 

underrätt om medlingsöverenskommelsen ogiltighet kan detta komma att prövas i 

flera instanser, om det därutöver krävs en resningsprocess, för att undvika två 

domar i konflikt med varandra, kan detta bli mycket tidskrävande. Väljer parten 

att begära resning ska denna först beviljas och sedan ska ny talan väckas vid 

domstol. Det är uppenbart att det för part, som är missnöjd med en 

medlingsöverenskommelse, är svårt att få den bakomliggande konflikten prövad 

och avgjord på nytt.  

 

2.2.3 EKMR 

Det råder skilda meningar inom doktrinen om ett medlingsförfarande omfattas av 

de förfarandegarantier som stadgas i artikel 6 EKMR. Huruvida medlingen kan 

anses vara en del av domstolarnas rättskipning har betydelse för om medlingen 

omfattas av de rättssäkerhetsgarantier som uppställs i EKMR.23 De nackdelar som 

kan förknippas med medlingsprocessen är, enligt förarbetena till MedL, knutna till 

                                              
22 Ekelöf, Rättegång V, s 76. 
23 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 159. 
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de fall där medlingen misslyckas. I sådana fall fortsätter handläggningen av målet 

på vanligt sätt och medlingen har då dels inneburit att handläggningen har 

försenats, dels att kostnaderna har ökat.24 Lagstiftaren menar att parterna har en 

ovillkorlig rätt att få sin sak prövad i enlighet med gällande materiella rättsregler, 

vilket följer av artikel 6 i EKMR och därför krävs det att parterna lämnat sitt 

samtycke till medling innan beslut om särskild medling fattas.  

 

Lagstiftaren är av uppfattningen att ett frivilligt förfarande inte riskerar att hamna 

i konflikt med kraven i artikel 6 EKMR. Lindblom ställer sig kritisk till detta och 

menar att det är osäkert huruvida man genom nationell lagstiftning kan kringgå 

rättigheterna som stadgas i EKMR.25 Vidare poängterar Lindblom att processuella 

överenskommelser mellan parter inom svensk rätt är ogiltiga. Även om medling 

ger parterna stor valfrihet och möjlighet till partsautonomi, under förutsättning att 

parterna medverkar frivilligt, är det ändå civila rättigheter som prövas där det kan 

finnas behov av skydd för svagare part. Lindblom är av uppfattningen att vid 

särskild medling, eftersom den har starkare anknytning till domstolarna än privat 

medling, bör rättsskydd och förfarandegarantier vara av stor vikt. 26 

Gisela Knuts argumenterar i sin avhandling att förfarandets anknytning till 

rättsskipningen samt det faktum att medling kan innehålla värderande element bör 

innebära att det ställs krav på förfarandegarantier vid medling som är anknuten till 

domstol.27 Förfarandegarantierna behövs för att inte parterna ska hänvisas till en 

process som kan skada tilliten till rättskipningen. De minimerar risken för 

godtycke och förutsebarheten i processen tydliggörs.28  

 

Lindell diskuterar också frågan om huruvida rättsmedling, såsom den är utformad 

i våra grannländer, omfattas av förfarandegarantierna i artikel 6 EKMR. Lindell 

menar att frivilligheten blir avgörande för om det finns förfarandegarantier för 

                                              
24 SOU 2007:26, s 109. 
25 Lindblom, ADR - opium för rättsväsendet, s 123. 
26 Lindblom, ADR - opium för rättsväsendet, s 124. 
27 Gisela Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s 233. 
28 Gisela Knuts, Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling, s 249. 
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medling. Lindell skriver ”parterna gör alltså ett frivilligt vägval och om de väljer 

medling väljer de också bort en tillämpning av förfarandegarantier”. Dock menar 

Lindell att i de fall där parterna inte själva valt medlingen blir artikel 6 EKMR 

tillämplig, eftersom staten inte bör kunna tvinga parter att medla utan 

förfarandegarantier. Frivilligheten är således av största betydelse. Vidare menar 

Lindell att medling bör vara en process vid sidan av rättsskipningen och ett 

alternativ till ordinär civilprocess. Förfarandegarantierna bör inte vara tillämpliga 

eftersom det skulle innebära att medlaren får en maktposition där denne måste se 

till att medlingsprocessen lever upp till förfarandegarantierna.29 

 

Lindells argumentation behandlar dock rättsmedling och inte särskild medling 

såsom den är utformad i Sverige. Lindell pekar ut de faktorer som är utmärkande 

för rättsmedling som;  

 

1. att parterna frivilligt avstått från domstolsprövning,  

2. det inte finns någon domstol som dömer, 

3. parterna själva är ansvariga för lösningen av tvisten, 

4. problemdefinitionen är vid, varvid utomrättsliga faktorer kan tas in, 

5. medlingsförfarandet är oreglerat och innehåller inga lagfästa 

procedurregler.30 

 

Frågan är om man kan dra samma slutsatser om särskild medling? Vid privat 

medling, som inleds innan stämning väckts, bör det inte vara något tvivel om att 

förfarandegarantierna inte är tillämpliga eftersom det är längre bort från 

domstolsprocessen. Särskild medling föregås dock av domstolsförfarande varför 

man kan diskutera om parterna har avstått från domstolsprövning. Någon av 

parterna har visserligen väckt talan men det krävs, såsom tidigare sagts, samtycke 

från båda parterna för att särskild medling ska bli aktuell. Både särskild medling 

och rättsmedling är domstolsanknuten men medan rättsmedling utförs av en 

                                              
29 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 214. 
30 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 212. 
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ordinarie domare i domstolen sköts särskild medling av en utomstående. Särskild 

medling kan därför anses ligga längre bort från domstolsprocessen, varför 

förfarandegarantierna inte bör omfatta särskild medling.  

 

Lindell menar dock att det bör finnas möjlighet för domstol att inte godkänna en 

överenskommelse men endast i de fall där att någon av parterna gjort en 

invändning och stadfästelsen kan komma att upphävas.31 Gällande privat medling 

bör numera detta inte vara ett problem eftersom båda parterna måste samtycka till 

verkställbarhetsförklaringen.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att frivillighet är det som blir avgörande 

för att legitimera att medling inte ska omfattas av förfarandegarantier. Ju närmare 

medlingen kommer domstolens rättskipning desto större behov finns av 

förfarandegarantier. Mot bakgrund av tillgången till rättsmedel och 

förfarandegarantier gällande en medlingsöverenskommelse är det intressant att se 

om de olika medlingsmetoderna, vilka kommer beskrivas i nästa kapitel, kan leva 

upp till frivillighetskraven. 

 

2.3 Medlarens roll och metoder 

Inom medling söker man inte efter vilken part som har rätt eller fel utan snarare 

att en lösning ska passa parterna. Neutralitet är ett viktigt begrepp inom medling. 

Dock ska begreppet inte förväxlas med opartiskhet. Opartiskhet syftar till att 

medlaren inte ska ta positiv ställning för en part medan neutralitet handlar om 

medlarens ställning gentemot resultatet. I vårdnadsmål kan t.ex. medlaren vara 

opartisk mellan parterna men inte neutral eftersom medlaren har en viktig funktion 

att tillvarata barnets intressen och säkerställa att resultatet överensstämmer med 

barnets bästa, vilket sammanfaller med lagstiftarens syn på en rättvis uppgörelse.32 

Medlaren kan således inta en position som är neutral eller inte. Huruvida medlaren 

                                              
31 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 214. 
32 Kovach, Mediation Principles and Practice, s 100. 
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väljer att vara neutral eller inte kan också bero på vilken metod denne använder 

sig av.  

 

I förarbetena till MedL menar utredarna att det inte är möjligt eller önskvärt att 

fullt ut reglera vilken roll medlaren ska inta. Observera emellertid att detta gäller i 

dispositiva tvister till skillnad från mål om vårdnad, boende och umgänge. Några 

centrala och generella riktlinjer framhålls dock i förarbetena. Medlarens främsta 

uppgift är att leda medlingsförfarandet genom att tillse att parterna kommer till 

tals, iaktta neutralitet och verka för att parterna förlikas och hittar en lösning på 

konflikten.33 

 

Det finns ett antal uppförandekoder för medlare där medlarens roll och uppgift 

beskrivs. Stockholms Handelskammare och Västsvenska Handelskammare samt 

EU-kommissionen har utformat bestämmelser vilka medlaren kan använda 

frivilligt eller efter överenskommelse med parterna. I EU-kommissionens 

uppförandekod framgår det bl.a. att medlaren ska var opartisk och verka för ett 

rättvist förfarande, men inte minst måste medlaren se till att parterna går in i en 

överenskommelse med ett medvetet och informerat samtycke. Medlaren ska även 

se till att parterna informeras om medlarens och parternas roll samt medlingens 

kännetecken.34  

 

Lindell presenterar en axel där han placerar ut olika former av konflikthantering. 

Längst till vänster på axeln hamnar förhandling där parterna själva styr över både 

process och resultat. Längst till höger finns brottmål, där både process och resultat 

är lagbundet och tillämpas av domstolen och parterna inte har inflytande. Medling 

hamnar på denna skala mittemellan förhandling och domstolsprocess.35 Medlaren 

styr eventuellt processen och medling är således mer styrd än förhandling, men 

inte lika styrd som domstolsprocessen. Det finns dock många olika metoder och 

                                              
33 SOU 2007:26 s 123. 
34 EU kommissionens Uppförandekod för medlare. 
35 Lindell, Alternativ rättskipning eller alternativ till rättskipning, s 49. 
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teorier om hur medlaren ska agera inom medlingsprocessen. Beroende på vilken 

metod medlaren tillämpar kan således medlingen hamna närmare förhandling på 

axeln, d.v.s. i de fall där medlaren i stort sett överlåter processen och allt styrande 

till parterna och intar en mer passiv roll. Medlingen kan också hamna närmare 

domstolsprocessen i de fall där medlaren styr processen och har en mycket aktivt 

pådrivande roll.  

 

I det föregående avsnittet presenterades olika definitioner av medling. Om 

medlarens uppgift är att strukturera, alternativt assistera, kan det tolkas som att 

denne ska hjälpa parterna med kommunikation och kunskap om hur man bryter en 

konfliktspiral. Parterna är de som kan omständigheterna kring konflikten och 

medlaren ska hjälpa parterna hitta en lösning, som passar parterna. Lindell menar 

att den tredje parten, dvs. medlaren, kan vara någon med inga eller små 

maktbefogenheter. Här finns det anledning att fråga sig, maktbefogenheter över 

vad? Processen, resultatet eller både och? Hur praktiseras frivilligheten i 

praktiken? Kan man i de situationer där det används en medlingsmetod där 

medlaren styr processen mycket starkt fortfarande hävda, att parterna har makten 

och äger sin konflikt?  
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3 Narrativ medling 

3.1 Konflikters ursprung 

Den narrativa medlingen är sprungen ur den postmoderna teoribildningen. 

Postmodernismen är en kritisk teori som uppstod som en reaktion på 

modernismen. Teoribildningen kritiserar synen på att det finns sanningar, fasta 

värden och därigenom tanken om objektivitet.36 Narrativ kommer från latinet och 

betyder berätta. Människor interagerar genom att sprida berättelser och dessa 

berättelser formar människors attityder, identitet och åsikter. Språket, dess ord och 

laddningar har här en viktig plats och ses av Winslade inte som ett verktyg för att 

uttrycka känslor utan som det som formar det vi sätter ord på. Det är inte parterna 

som uppfunnit språket utan det kommer från världen utanför. Processen när 

människor interagerar och produkten av denna interaktion bildar diskurser. 

Winslade menar att det finns strukturella antaganden som bakgrund till de samtal 

vi för och att dessa diskurser även ger oss kännedom om sociala koder, 

institutioner, erfarenhet och hur man beter sig i sociala situationer. Konflikt kan 

därför endast uppstå inom diskurser.37 

 

Winslade menar att beskrivningar av problem ofta sker i berättande (narrativ) 

form38 och det är dessa berättelser som kan komma att skapa en konflikt.39 Den 

narrativa medlingsmetoden skiljer sig från den problemlösande och 

intressebaserade synen på konfliktlösning. Winslade menar att den 

problemlösande synen på konflikt förutsätter att parterna har en självständig 

identitet. Varje människa står med detta synsätt helt självständigt för sina val och 

sitt eget agerande och konfliktens ursprung finns i individers motstridiga intressen 

och behov. All förändring och anpassning är således den individens ansvar. Likaså 

står konfliktens lösning att finna i individens egna val. Ett alternativt sätt att se på 

konflikt är att se samhällets och kulturens inverkan på människor och hur dessa 

                                              
36 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 92. 
37 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 58. 
38 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 3.  
39 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 92. 
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kan förminska människors syn på sina möjligheter. Problem och konflikter ses 

inom postmodernismen som konstruerade inom en social kontext Likaså formas 

människans identitet, antaganden, värderingar, traditioner, förväntningar osv. av 

den sociala kontexten.40 Enligt det postmoderna synsättet kommer konflikten 

utifrån och till människan och inte inifrån människan som sedan påverkar 

omgivningen. Konflikter uppkommer således inte pga. människors behov och 

motstridiga intressen utan konflikter är en del av kulturen och den kontext vi lever 

i, vilket kan utvecklas till en dominerande konfliktdiskurs mellan parterna. Allt 

finns inom en kontext och blir därigenom relationellt. 41 

 

För att kunna förstå en konflikt måste man därför placera parterna i deras kontext 

och även se hur konfliktberättelsen utvecklats och eventuellt eskalerat genom att 

den återberättats, gjorts om och därigenom förstärkts i konkurrens med den andra 

partens konfliktberättelse.  

 

3.2 Medlarens roll och metod 

Diskurser påverkar alla människor och formar de värden vilka människor ser som 

allmänt vedertagna. Diskurser formar även de förväntningar och antaganden man 

har om andra människor. Dessa dominerande diskurser påverkar parterna på 

många sätt, genom hur de agerar, vilken relation de har utifrån förväntningar och 

vilka möjligheter de har. Även språket har stor betydelse eftersom språket påverkar 

hur konflikten beskrivs och därigenom utvecklas.42 Medlarens roll är att hjälpa 

parterna att se annorlunda på konflikten genom att förmå dem att skapa en ny 

kontext samt dekonstruera parternas konflikthistoria.  

 

Medlaren måste känna till parternas konfliktdiskurs för att kunna hjälpa dem lösa 

konflikten. Parterna i en konflikt kan ha fixerade fasta berättelser om konflikten. 

                                              
40 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 44. 
41 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 41. 
42 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 60. 
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Båda parterna ser sin historia som den enda sanningen.43 Det är viktigt att man 

inom narrativ medling betraktar berättelser som subjektiva och en berättelse kan 

därför varken vara sann eller falsk.44 Dömande och anklagande är ofta drivkraften 

för parterna i en konflikt. Parterna kan ha svårt att få plats med andra beskrivningar 

av händelser som är en del av konflikten. Konflikten kan vara baserad på en 

komplex historia men parterna tenderar att ge en total beskrivning av konflikten. 

En av medlarens viktigaste uppgifter är att destabilisera dessa totala beskrivningar 

och få bort de negativa motivationerna parterna har mot varandra. Dekonstruktion 

är en process för att visa ”sanningar” eller verkligheter och kan synliggöra luckor 

i sanningen och börja bygga en ny berättelse.  För detta använder medlaren olika 

strategier för att skapa en ny kontext där en alternativ berättelse kan växa fram.45  

 

Att medlaren lyckas skapa förtroende och tillit hos parterna är avgörande för att 

medlingen ska bli framgångsrik. Medlaren visar därför för var och en av parterna 

att den förstår deras problem utan att ta ställning för respektive parts 

konflikthistoria. Detta gör medlaren genom att lyssna på parterna och visa respekt 

genom att ta dem på allvar och inte göra antaganden kring partens person. Den 

narrativa medlingen utgår från att alla gör sitt bästa för att handskas med konflikten 

de befinner sig i.46 

 

3.3 Processen inom narrativ medling 

3.3.1 Medlaren i processen 

Processen inom narrativ medling består av tre faser. Medlingen inleds med en fas 

som kallas sammanträdande fasen47, sedan kommer dekonstruktion av 

konflikthistoria och slutligen konstruktion av alternativ historia. Faserna är dock 

inga fasta steg och följer inte varandra i tydliga sekvenser. Ibland kan en medling 

                                              
43 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 2. 
44 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 93. 
45 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 5.  
46 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 6. 
47 Fritt översatt från engelskans engagement 
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röra sig fram och tillbaka mellan dessa faser.48 Det är viktigt att medlaren befinner 

sig i den dominerande diskursen, vilken påverkar parternas handlingar och 

tankesätt, för att kunna dra isär dessa antaganden och förväntningar som utgör 

konfliktens grogrund. Medlaren måste ständigt vara vaksam i sökandet efter små 

fickor av motstånd från parternas "teorier om ansvar" eller för alternativa sätt att 

se på konflikten och den andra parten. Dessa är ofta gömda i den dominerande 

diskursen som färgar partens världsbild.  

 

3.3.2 Sammanträdande fasen 

I den sammanträdande fasen koncentrerar sig medlaren på att bygga relationer med 

parterna. Medlaren försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt för en 

relationell kontext de kan arbeta i. Detta involverar miljön där medlingen ska ta 

plats, var ska de mötas, möbler, temperatur, placering i rummet osv. Att parterna 

känner sig bekväma och trygga skapar en bättre atmosfär för att lyckas med 

medlingen. Medlaren måste även fokusera på de beteenden som inte sker genom 

språket samt de positioner parterna och medlaren intar inom diskurserna när 

problemen diskuteras.49  

 

För att parterna ska anförtro sitt problem och lita på medlarens del av 

konfliktlösningen är första samtalet mellan medlaren och en part mycket viktigt. 

Medlaren måste här visa att denne förstår parten och dess problem. Detta kan ske 

genom att medlaren är noga med rätt timing på kommentarer som ges som respons 

till parten och användandet av ett reflekterande och aktivt lyssnande. Medlaren kan 

visa sitt förstående genom att reflektera och sammanfatta parternas känslor. 

Omsorgsfullt och respektfullt lyssnande är viktigt för detta samt att visa respekt 

genom att ta parten seriöst och inte göra antaganden om dennes person.  

 

Vidare måste medlaren inse att dennes närvaro kan ha påverkan på parterna. Det 

finns ett antal identitetsfrågor medlaren behöver ta ställning till, t.ex. kön på 

                                              
48 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 91. 
49 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, 62. 
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medlaren i förhållande till parterna eller etnisk bakgrund. Ibland kan det finnas 

behov av två medlare för att representera båda könen i syfte att lyckas bygga tillit 

och skapa en god relation med parterna. Att bygga tillit och motverka motstånd till 

medlingen från parterna är extra viktigt i de fall medlingen blivit förordnad av 

domstol och inte är ”frivillig”. 

 

Winslade menar att inledningen av medlingen är av stor vikt för medlingens 

framgång. Hur man hälsar är kulturellt betingat och sker genom språket, vilket 

formar relationerna mellan parterna och medlaren. Medlaren måste därför ta 

hänsyn till de kulturella förväntningar parterna kan ha när medlaren bestämmer 

hur sammanträdet ska inledas. Medlaren måste även fundera över hur strukturerad 

medlingsprocessen ska vara. Det kan vara bra för medlingen att medlaren kommer 

överens om riktlinjer med parterna och sedan ser till att dessa riktlinjer eller 

ordningsregler efterlevs.50  

 

I den narrativa medlingen ser man parterna i konflikten som partners i medlingen. 

Medlaren vill att parterna ska berätta sina konflikthistorier och medlaren lyssnar 

på dem som experter på sina egna liv där båda parterna besitter kunskap om hur 

man kan lösa konflikten. Medlaren bygger tillit genom att visa nyfikenhet, 

förståelse och entusiasm samt lyssnar på vad parterna säger på ett respektfullt sätt.  

En narrativ medlare försöker att gå med parterna i en gemenskap mot effekterna 

konflikten haft på dem.51  

 

3.3.3 Dekonstruktion av konfliktberättelse  

Den narrativa medlingen bygger som tidigare nämnts på den postmoderna 

teoribildningen. Detta innebär att det inte finns någon sanning eller ståndpunkt 

som är rådande i förhållande till annan ståndpunkt från vilken medlaren kan förstå 

konflikten. Parterna ger sin bild av konflikten utifrån deras diskurs och kontexten 

de lever inom. Medlaren måste dekonstruera denna bild och ett första steg i denna 

                                              
50 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 65. 
51 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 71. 
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process är att visa nyfikenhet. Medlaren intar en roll av att ”inte veta” för att genom 

nyfikenhet utforska parternas berättelser. Frågorna kan således bli 

dekonstruerande för konfliktberättelsen. Här följer några exempel: 

 

 När du använder dig av uttrycket ”det handlar inte om pengar, det är 

principen”, vilken princip syftar du på då? 

 Kan du hjälpa mig förstå hur det kommer sig att denna princip är så viktig 

för dig?52 

 

Varje konflikthistoria ger parterna olika positioner i förhållande till varandra. 

Dessa är konstruerade i diskurser. När en part pratar utifrån sin position kan den 

historien innehålla uttryck för vilken position den andra parten har. Den svarande 

parten kan då antingen motsäga sig denna position eller ta denna position. Detta 

kallas Winslade för positionering.53 I den dekonstruerande fasen försöker 

medlaren få parterna att uppmärksamma parterna på hur den dominerande 

diskursen påverkar deras positioner. Specifika frågetekniker används för denna 

fas. Ett exempel på en dekonstruerande fråga kan vara:  

 

 Hur är din uppfattning om hur en anställd ska bete sig?  

 Varifrån kommer dessa idéer? 

 Hur ser du på relationen mellan en chef och en anställd inom en restaurang? 

 

Genom dessa frågor försöker medlaren identifiera diskursen och vad konflikten 

egentligen handlar om. Detta gör medlaren bäst genom nyfikenhet och frågande 

och inte genom motstånd. Medlaren måste därför bibehålla respekten och den 

entusiasm medlaren har byggt upp i den sammanträdande fasen genom denna fas. 

Annars finns risk att den dekonstruerande fasen blir mer som ett förhör. Om 

medlaren lyckas visa denna relationella öppenhet och tar in parternas historier är 

                                              
52 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 126. 
53 Fritt översatt från position calls. 
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det troligt att parterna börjar lita på processen. Dekonstruerande frågor handlar mer 

om att bygga upp tillit och medlaren ska inte ställa för många frågor om resultat i 

denna fas. Timing för frågorna är av största vikt.  

 

Externalisering är det viktigaste verktyget en narrativ medlare har att tillgå. Syftet 

är att separera personerna eller relationen i konflikten från problemet. 

Externalisering leder enligt Winslade till att fokus flyttas från personerna till 

problemet med konflikten. Man börjar prata om konflikten som en tredje person.54 

Här namnges även konflikten och det komma att kallas "den här konflikten" eller 

"det" snarare än "din konflikt". Alternativt kan man ge konflikten andra namn som 

t.ex. "denna misstro" och skulden från konflikten flyttas bort från den andra parten. 

Exempel på externaliserande frågor är: 

 

 Vilka effekter har misstro haft på er arbetsrelation de senaste månaderna? 

 Vad har svek gjort med den förtjusning ni båda kände när ni började arbeta 

ihop?55 

 

3.3.4 Konstruera alternativ berättelse 

När problemet har dekonstruerats och externaliserats, kan parterna och medlaren 

arbeta tillsammans som författare för att skapa en ny berättelse. Genom 

dekonstruktionen kan medlaren ha lyckats öppna ett område där en ny berättelse 

kan ta plats. Parterna ska jobba tillsammans mot deras gemensamma problem.56 

Detta kan leda fram till en överenskommelse men det är enligt Winslade inte ett 

mål i sig själv utan en förändrad attityd med respekt och samarbete kan vara ett 

bättre resultat. För att lyckas skapa en alternativ historia använder medlaren sig av 

olika typer av unika frågor. Beroende på konflikten används olika typer av frågor. 

Några exempel är: 

 

                                              
54 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 79. 
55 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 79. 
56 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 48. 
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 Hur kommer det sig att konflikt inte stoppade er från att vilja prata och hitta 

er väg genom dessa svårigheter? 

 Varför stoppade inte skuld och sårade känslor er från att ställa in denna 

medling? 

 När andra människor kanske hållit fast vid hat, hur kommer det sig att ni 

utvecklade resurser för att inte domineras av skuld?  

 

Genom dessa frågor kan en alternativ historia byggd på respekt växa och parterna 

kan arbeta med resterande svårigheter eller problem. När parterna kommit till 

stadiet att de bemöter varandra med respekt och välvilja är den största delen av 

medlingen genomförd. Winslade menar att det är lämpligt att börja jobba med att 

lösa problemet först i detta stadie eftersom parterna visar större välvilja och 

möjlighet till kompromiss efter att relationen förbättrats. Det sista momentet i en 

narrativ medling är dokumentation av innehållet i medlingen. Detta kan innefatta 

ett avtal men det främsta målet för narrativa medlingen är förändrade attityder och 

en ny alternativ historia. Dokumentationen kan vara en del av att stärka den 

alternativa berättelsen och medlaren jobbar för att parterna ska skriva dokumentet 

ihop som en del av processen.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
57 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 90. 
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4 Systemisk kognitiv medling 

4.1 Konflikters ursprung 

Konflikter uppkommer enligt den systemiskt kognitiva läran pga. sammanbrott i 

kommunikationen mellan parterna och att det blir en kris i interaktionen eller 

systemet.58 Även den systemisk kognitiva medlingsskolan är påverkad av den 

postmoderna teoribildningen. Samverkan mellan olika komponenter, parternas 

kontext, är avgörande för konflikters ursprung. Influenser från systemteorin är 

mycket karaktäristiskt för systemisk kognitiv medling, vilket man lätt kan utläsa 

ur namnet. Grunden är att när man ser ett problem måste man se det i sin kontext 

och sin helhet. De olika delarna som utgör helheten har olika relationer till 

varandra, vilka måste förstås för att man ska förstå helheten och därigenom kunna 

förändra den. För att t.ex. förstå en familjs situation måste man undersöka de 

system vilka familjen och individerna har en relation till. Likt den narrativa 

medlingen talar man även inom den systemisk kognitiva medlingen om språkets 

betydelse och att inget agerande eller inga ord har någon betydelse utanför sitt 

sammanhang eller sin kontext.59 För de systemisk kognitiva medlarna blir det 

därför intressant att försöka få fram parternas tidigare erfarenheter och sociala 

kontext. En systemisk kognitiv medlare gör detta genom frågor gällande både tid 

och rum t.ex. 

 

 Har du varit i en liknande situation tidigare? Hur gick det?  

 Om en vän till dig var i samma situation, vad skulle du ge den för råd? 

 

Ordet kognitiv härrör från att man vänder sig mot den intellektuella sidan av 

parterna istället för det känslomässiga. De flesta konflikter innefattar starka 

känslor, dock har Haynes och Fong funnit att det inte är användbart att fastna i 

känslor och det förflutna. Av den anledningen undviker medlarna att aktivt arbeta 

                                              
58 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 90 
59 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 170. 
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med de känslosamma delarna. En systemisk kognitiv medlare fokuserar på nuet 

och skiftar sedan fokus till framtiden.60  

 

4.2 Medlarens roll och metod 

4.2.1 Medlaren i processen 

Haynes har genom sitt praktiserande försökt utveckla en modell. Modellen innebär 

att medling är en process där medlaren är en manager av andra människors 

förhandling där medlaren kontrollerar processen och parterna innehållet61. Målet 

med medlingen är en överenskommelse, förhandlad av de medverkande, som 

tillfredsställer alla inblandades behov. Den systemisk kognitiva medlingen är 

utredande till sin karaktär och är en övning i problemlösning. Detta är centralt i 

Haynes modell. Fong har vidareutvecklat modellen och menar att det är mycket 

viktigt att ställa frågor vilka växer under medlingens gång. Frågorna kan vara t.ex. 

hypotetiska, cirkulära, linjära och det är frågorna som utgör grunden för denna 

form av medlingsmetod. Enligt författarna finns det dock inga neutrala frågor. 

Medlaren kan även använda sig av skillnader, d.v.s., medlaren kan fråga parten om 

det finns något som skulle kunna förändra eller göra en skillnad om man tog in det 

i medlingen.  

 

Medlaren styr processen och är mycket aktiv med frågor. Medlaren arbetar med 

hypoteser och ibland kan det liknas vid rena förhör då medlaren frågar partnerna 

mycket i syfte att komma på en lösning. Frågorna har inte som syfte att få fram en 

sanning utan parternas syn på situationen. Frågorna utgör medlingsprocessen och 

syftar till att provocera parterna och tvinga dem till personlig reflektion. Genom 

detta kan parterna förändra sina attityder, beteenden och börja prata om problemen 

och konflikten genom ömsesidighet och respekt.62 Eftersom frågorna är en central 

del av denna medlingsmetod kommer här en exemplifiering av några av de olika 

typerna av frågor:  

                                              
60 Boserup, Mediation - Seks måder i syv dage, s 147. 
61 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 3. 
62 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 3.  
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 Linjära frågor – Vad heter du? 

 Cirkulära frågor – Har du varit med om något liknande förut? Vad skulle 

du ge för råd till en vän som var i en liknande situation? 

 Skillnader - Finns det något den andra parten skulle kunna säga som skulle 

förändra något? 

 Hypotetiska frågor – Om du fick bestämma hur avtalet skulle se ut, skulle 

du då låta motparten stå alla risker?63 

 

Haynes menar att de flesta som kommer till medling har en konflikthistoria vilken 

innehåller tre delar. Den första delen är deras personliga version av händelserna, 

den andra delen är klagandet mot den andra parten d.v.s. hur dålig den är, den 

tredje är berättande persons definition av problemet. Varje problem kan endast bli 

löst genom att den andra personen ska ändra sitt beteende och ofta har den 

berättande parten redan en lösning för konflikten. Var och en av parterna kommer 

till medlingen med en egen konflikthistoria. Partens konflikthistoria har 

funktionen av att rättfärdiga partens egna beteenden, attityder och beslut, och även 

svartmåla och misstänkliggöra den andra partens avsikter, beteende, attityder och 

beslut.  

 

Båda parterna vill ofta att medlaren ska ta deras parti och döma den andra parten. 

Medlaren ställs ofta inför detta problem och även fast denne förklarar att den är en 

medlare vill båda parterna ha medlaren mer som en form av domare. Detta måste 

medlaren hantera och förklara för parterna. Medlaren kan inte fokusera på en av 

parternas problemdefinition då detta kan göra den andra parten upprörd och tilliten 

till medlaren minskar. Inte heller kan medlaren fokusera på den ena partens lösning 

då den andra parten då troligtvis kommer lämna medlingen. Medlaren ska istället 

försöka hjälpa parterna att hitta en ny gemensam definition av problemet för att 

                                              
63 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 91. 
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kunna lösa konflikten.64 Medlaren ska således hjälpa parterna att lämna sina egna 

individuella definitioner av konflikten och hitta en ny gemensam 

problemdefinition. Medlaren leder processen genom att styra dialogen och 

fokusera på olika uppgifter som ska lösas istället för att fokusera på problemen. 

För att få parterna att nå fram till denna gemensamma problemdefinition använder 

medlaren sig av strategier genom likställande65, normaliserande, framtidsfokus 

och sammanfattande. 

 

4.2.2 Likställande 

Medlaren måste varsamt se till att parternas positioner är likställda. Om parterna 

försöker få deras respektive version av konflikten att betraktas som den sanna 

versionen och att deras problemlösning är den aktuella måste medlaren göra parten 

uppmärksam på att båda parternas versioner är aktuella och att det finns 

gemensamma intressen av att lösa konflikten.66  

 

4.2.3 Normaliserande 

Medlaren måste normalisera för parterna varför de deltar i medling. Medlaren 

måste få parterna att förstå att deras situation är normal för att de ska inse att 

situationen är möjlig att lösa. Om parterna inser att den andra parten är normal kan 

det skapa en miljö där det är enklare att lösa problemen. Allt är normalt, allt går 

att lösa.67 

 

4.2.4 Framtidsfokus 

Haynes menar att de flesta parter vill tala om det förflutna, ett förflutet med 

problem. Lösningen ligger däremot i framtiden. Medlaren ska därför fokusera på 

framtiden och skapa en annorlunda framtid istället för att försöka nå förståelse från 

det förflutna. 

                                              
64 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, 6.  
65 Fritt översatt från engelskans mutualizing. 
66 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 6. 
67 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 6.  
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Medlaren måste även se till vad parterna vill. Medlaren ska fokusera på detta och 

inte på vad parterna inte vill. Medlaren börjar ofta medlingen i nutid och försöker 

sedan röra sig mot framtiden. Parterna vill ofta ha en annorlunda framtid från det 

förflutna men vet inte hur de ska ta sig dit. Haynes menar att det är en stor skillnad 

här mellan domstolssystemet och medlingen eftersom domstolarna bestämmer 

framtiden utifrån det förflutna medan medlingen kan fokusera på framtiden utifrån 

vad som är bäst för framtiden. Istället för det förflutnas negativa ord kan man fylla 

framtiden med hopp. 68 

 

4.2.5 Sammanfattning 

Inom systemisk kognitiv medling är målet att nå en förhandlad överenskommelse. 

Det är inte av stor vikt vilka rättigheter eller skyldigheter de olika parterna har utan 

medlaren ska bestämma vad det är som ska behandlas och gör detta genom att 

ställa frågor och kommentera parterna. Medlaren undviker känslomässigt fokus 

och rätt i förhållande till lagen utan det som är av vikt är information från parterna, 

parternas mål och strategier. Medlaren sammanfattar den information parterna ger 

som faller inom dessa områden, vilket i sin tur leder till att parterna börjar fokusera 

på den viktiga information de vill förmedla till medlaren. Medlaren ger alltså 

uppmärksamhet till de användbara delarna men inte till den information medlaren 

finner oanvändbar.69  

 

4.3 Processen inom systemisk kognitiv medling 

För att tydliggöra hur en systemisk kognitiv medlingsprocess kan se ut används 

Boserups sammanställning. Notera dock att det inte alltid ser ut på detta sätt men 

modellen tjänar ett bra syfte i att försöka strukturera upp texten och processen.  

 

1. Problem presenteras. 

                                              
68 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 8.  
69 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 8. 
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2. Medlaren samlar in information. 

3. Medan insamling av information sker, saktar medlaren ner när ett problem 

passar för förhandling. 

4. Medlaren samlar ytterligare information för att få en gemensam kontext. 

5. Val identifieras. 

6. Förhandling om det identifierade problemet sker inom kontexten parterna har 

kommit överens om. 

7. Efter denna cykel, fortsätter medlaren till nästa problem som är lämplig för 

förhandling och en ny cykel (som ovan) upprepas. 

8. Parternas förslag sammanfattas, och med denna grund, kan parterna ingå avtal.70 

 

Medlaren lyssnar först till parternas beskrivningar av problemet för att kunna få 

information om vad det är som ska behandlas. Här används ofta linjära frågor. 

Medlaren kan inte ta bort konflikten från medlingen men medlaren kan försöka 

skapa en så produktiv miljö som möjligt för parterna att arbeta i. Tonen på samtalet 

bestäms ofta i de inledande minuterna varför öppning av medlingen är viktig.71  

 

När medlaren träffar parterna första gången är en viktig del av medlingen vem som 

ska få prata först. Det steget kan avgöra hela medlingen. Vid beslutet måste 

medlaren tänka på olika faktorer. Haynes menar att man kan se parterna som 

kärande och svarande och där man i så fall ska börja med käranden. Om medlaren 

skulle be den svarande att börja är det inte säkert att denne har någon historia att 

förtälja annat än att det inte finns något problem. Detta kan leda till att svaranden 

går till attack mot käranden. I det fallet är det enligt Haynes bättre att käranden 

berättar sin historia och att svaranden får berätta sin version efter det. Den part som 

börjar prata får således ge sin syn på problemet, mer än så är inte bra för medlingen. 

Fong menar att en part inte ska få monopol på berättelsen vilket kan inträffa om 

den berätta ingående om problem i det förflutna. Detta även för att den andra parten 

inte endast ska hamna i en svarande position där en parts historia regerar och 
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därigenom även den personens lösning.72 Den part som inte får inleda måste därför 

uppmärksammas så det inte endast blir en av parternas historia som anses sann. 

Medlaren måste vara vaksam på att den som berättar först inledningsvis har ett 

övertag och genom att hålla denna obalans i sinnet och markera för parterna att 

parten som började sin historia först inte är den som gäller framför den andra 

partens. Medlaren kan även fokusera på likställande av de olika historierna när han 

sammanfattar parternas historia.73  

 

När en frågeställning som ska förhandlas dyker upp försöker medlaren få parterna 

att komma överens om vilken kontext som ska behandlas. Med hjälp av 

reflekterande cirkulära frågor samlar medlaren information från parterna. Haynes 

menar att de centrala frågorna är en del av problemdefinitionen. Ofta finns ett antal 

centrala frågor vilka kan diskuteras och förhandlas. Genom de tidigare linjära 

frågorna där medlaren samlar information och sedan sammanfattar tillbaka de 

användbara delarna och inte den oanvändbara informationen börjar medlaren 

tydligare se de olika centrala frågorna. Medlaren kan här börja närma sig en 

gemensam problemdefinition och kan leda medlingen till förhandling av den 

frågan. Genom cirkulära frågor kan medlaren få parterna att reflektera och separera 

frågor som inte hör ihop eller sätta samman de frågor som hör ihop i en kontext.74  

 

Det kan finnas fler kontexter. Innan parterna börjar förhandla försöker medlaren 

samla parternas problem i en logisk kontext. Boserup presenterar ett tydligt 

exempel på kontext vilken beskrivs som följer: I en konflikt om umgängesrätt som 

rör ett barn försöker medlaren att klargöra om föräldern där barnet bor är 

samarbetsvillig till umgängesrätt för den andra föräldern. Om så är fallet tar 

medlaren det vidare genom att klargöra hur många timmar det gäller och om 

övernattning är aktuellt. På detta sätt hjälper medlaren parterna att få sina behov 

och mål belysta så att de visas på ett logiskt och förståeligt sätt. Om till exempel 
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74 Boserup, Mediation - Seks måder i syv dage, s 149. 
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mamman har invändningar att fadern inte får hålla sin flickväns hand medan 

barnen kan se det, eller att fadern måste se till att hans flickvän inte får sova över 

eller ens besöka honom medan barnen är närvarande, försöker medlaren vänligen 

referera tillbaka till kontexten. Har frågan om pappans nya flickvän ett samband 

med det antal timmar barnen får tillbringa med sin pappa? Kanske eller kanske 

inte. Om så är fallet, är det nödvändigt att se om en ytterligare kontext krävs för 

att hantera dessa två frågor samtidigt. Kontexter är inte något stabilt och fast utan 

förändras och återskapas och där regler, platser, tid och relationer kan tas upp till 

ytan.75  

 

När ett problem förhandlats färdigt, går man vidare till nästa problem. Medlingen 

kan avlutas med att parterna ingår avtal. 
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5 Vem äger konflikten? 

Konflikter existerar i alla samhällen. Hur de bäst ska hanteras är en fråga som 

under lång tid debatterats tillsammans med frågan om domstolarnas uppgift och 

huruvida tvistemålsprocessen främst ska vara handlingsdirigerande, 

konfliktlösande eller eventuellt både och. Ekelöf menar att rättsskipning är, sedan 

kyrkans makt och inflytande minskat, den enda sociala kontrollen samhället har 

att tillgå. Den civilrättsliga lagstiftningen, grundad på moral, får sitt genomslag 

genom domstolarnas rättstillämpning och handlingsdirigering blir därigenom 

domstolarnas främsta uppgift.76 Ett annat synsätt är att civilprocessens främsta 

funktion bör vara individuell konfliktlösning.77 Båda synsätten innebär dock att 

civilprocessen genom domstolsprocessen inte är parternas privatsak utan att 

domstolarna har makten över hur konflikten hanteras. 

 

Christie vänder sig mot detta synsätt, där han argumenterar för att konflikter är 

viktiga för samhället och att många industrialiserade samhällen innehåller för få 

konflikter. Christie menar att det måste utvecklas system där konflikter kan göras 

synliga för vanliga invånare och att inte olika professioner får monopol på att 

hantera konflikterna. Christie är av uppfattningen att många parter förlorat rätten 

till sina egna konflikter.78  

 

Medling är inte handlingsdirigerande utan fokus ligger på att de aktuella parternas 

konflikt ska lösas.  I kapitel 2 presenterades en axel där man kan placera ut hur 

stor del av konflikthanteringen parterna styr över. Medling och förhandling kan 

eventuellt utgöra verktyg där parterna kan återfå sitt ägande över konflikten, vilket 

Christie efterfrågar. Christie menar dock att advokater är skickliga på att ta över 

konflikter, då advokater är utbildade för att förebygga och lösa konflikter. Christie 

menar att advokaterna socialiseras in i en kultur där det råder nästintill konsensus 

                                              
76 Ekelöf, Rättegång I, s 27. 
77 Lindblom, Rättegångssalens väggar – om domstolsprocessen i tid och rum, s 7. 
78 Christie, Conflict as property, s 1. 
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om tolkning av normer och vilken typ av information som kan anses vara relevant. 

Enligt Christie är det inte ovanligt att advokater kan säga att de argument parterna 

finner mest relevanta i konflikten till motparten är utan rättslig betydelse. Istället 

väljer ofta advokaterna ut argument parterna kan anse vara irrelevanta eller 

felaktiga.79 Att försöka förmå parterna att fokusera på vissa specifika frågor, 

behandla viss information som irrelevant eller aspekter av vad som utgör 

konflikten, är inte främmande inom systemisk kognitiv medling eller inom den 

narrativa medlingen. Medlaren intar en roll av att styra genom frågor och på så sätt 

leder denne processen. Relationen mellan parternas ägande över konflikten i 

förhållandet till domstol, vilket Christie fokuserar på, och parternas förhållande till 

medling, skiljer sig dock avsevärt med anledning av medlingens grundprincip om 

frivillighet. Kan parternas ägande av konflikten uppfyllas genom frivilligheten? 

 

Det är svårt att definiera vad begreppet frivillighet innebär men i detta kapitel ska 

det diskuteras vad olika aspekter av frivillighet kan innebära och hur de förhåller 

sig till de olika medlingsskolorna. Frivillighet diskuteras utifrån olika steg i 

processen. Frivillighet som begrepp finns både i förhållande till valet att delta i 

medling och till resultatet av medlingen, men det kan det även finnas ett samband 

mellan frivillighet under processen kopplat till resultatet. Detta diskuteras utifrån 

den narrativa och i den systemisk kognitiva medlingens teorier.  

 

5.1 Varför kommer parterna till medling? 

Det bör i detta sammanhang göras åtskillnad mellan särskild medling och så kallad 

privat medling, vilken är utomprocessuell. En skillnad mellan de två är att särskild 

medling förordnas av domstol med parternas samtycke i enlighet med 42 kap 17§ 

RB. Privat medling kan inledas utan att stämning utfärdats. 

 

Det kan finnas ett antal olika anledningar till varför parterna vill medverka i 

medling. En anledning kan vara att parterna vill ha hjälp med att lösa en konflikt.   

                                              
79 Christie, Conflict a property, s 4. 
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Nedan redovisas ett antal situationer där andra bakomliggande anledningar kan 

vara orsaken till att parterna vill medverka i medling.  

 

Enligt MedL måste medling inom privaträttsliga tvister vara frivillig. Gällande 

särskild medling i enlighet med 42 kap 17 § RB, får rätten, i ett mål där förlikning 

om saken är tillåten, besluta om särskild medling, om parterna samtycker till det. 

En förutsättning för att medling ska kunna komma i fråga i ett dispositivt tvistemål 

är i praktiken att inte någon av parterna motsätter sig medling.80 Lagstiftaren 

skriver i propositionen till MedL att medlingsförfarandet i hög grad bygger på 

parternas medverkan och förtroende och att om parterna inte samtycker till 

medling är chanserna till en framgångsrik medling där parterna kommer överens 

inte särskilt goda. För att särskild medling ska äga rum bör därför parterna 

samtycka till medlingen.81 

 

För lagstiftaren krävs således ett samtycke, eller att inte någon av parterna 

motsätter sig medling för att särskild medling ska bli aktuellt. Detta anknyter till 

frågan angående vad som händer om konflikten inte löses av medlingsförfarandet. 

Det kan ifrågasättas om det är utifrån frivillighet som parten väljer att delta i 

medling i de fall parten är medveten om att konflikten, ifall man ej samtycker till 

medling eller konflikten inte löses under medlingen, kommer att avgöras av 

domstol. Om en stämning redan har utfärdats, vilket är fallet i särskild medling, 

vet parterna att det kommer dömas i tvisten och med denna vetskap kan man 

samtycka till medling. Är medling i det sammanhanget frivillig? 

 

Ett annat exempel gäller medling med anledning av brott. Gärningsmannen kan 

här, förutsatt att målsägande också vill medverka till medling och att det inte anses 

olämpligt, samtycka till medling istället för domstolsförfarande. I lag (2002:445) 

om medling med anledning av brott framkommer det i 5 §, att medling ska vara 

frivillig för både gärningsman och målsägande. Kan man anse att deltagandet är 

                                              
80 Prop. 2010/11:128, s 28. 
81 Prop. 2010/11:128, s 29. 
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frivilligt när de alternativ gärningsmannen ställs inför är medling eller 

brottmålsprocess? 

 

Om stämning inte utfärdats innan medlingsprocessen påbörjats, vilket kan vara 

fallet vid privat medling, är avgörande genom dom inte lika nära förestående, även 

om risken för stämning föreligger om medlingsprocessen misslyckas. Parterna kan 

därigenom sannolikt känna sig mer fria i sitt val av medling. Det behöver dock inte 

nödvändigtvis innebära att det faktum, att domstol kommer att döma i tvisten ifall 

medlingen misslyckas, att parterna inte har bestämmanderätt under 

medlingsprocessen. Parterna kan ha stort inflytande över konflikten under själva 

medlingen och stämningen kan endast fungera som ett incitament för ökade 

ansträngningar att försöka komma överens. Man kan eventuellt urskilja, att det 

finns en begränsad frivillighet till deltagandet i dessa fall, fast parterna kan ha stor 

kontroll och frivillighet över resultatet av medlingen. Detta skiljer sig mot andra 

typer av medling där resultatet redan är bestämt på förhand vilket redovisas i nästa 

kapitel.  

 

Både den systemisk kognitiva och den narrativa medlingsmetoden fokuserar på 

det stadie där medlingsprocessen inleds och parterna sitter inför medlaren. 

Winslade nämner att i de fall där parterna inte frivilligt kommit till medling, är den 

sammanträdande fasen, där medlaren arbetar med parternas tillit, extra viktig 

eftersom parterna själva inte valt medlingen.82  

 

Om parterna har en konflikt som de inte själva kan lösa och frivilligt vänder sig 

till en medlare för att få hjälp, är vilken metod medlaren väljer att använda inte 

vanligtvis i fokus för parterna. Deras önskan är i första hand att konflikten ska 

lösas och ber om medlarens expertis för detta. Eventuellt anser parterna att det är 

bättre med en medling där konflikten blir löst än en medling där parterna helt själva 

styr men misslyckas med att nå en överenskommelse eller en lösning. Här kan 

                                              
82 Winslade & Monk, Narrative mediation – a new approach to conflict resolution, s 66. 



 

45 

eventuellt den systemisk kognitiva medlingen eller den narrativa medlingen vara 

en hjälp med medlarens tydliga styrning av processen. Detta att jämföra med 

exempelvis den transformativa medlingen, vilken kort beskriv i kapitel 1, där 

medlaren intar en mycket passiv roll. Detta kan medföra att parternas samtal under 

medlingsprocessen blir mycket känslosamma vilket även är önskvärt83 i denna 

medlingsform, till skillnad från t.ex. den systemisk kognitiva medlingen. Utan att 

på något sätt försöka påvisa att den systemisk kognitiva medlingen eller den 

narrativa medlingen är mer effektiv i lösningen av konflikter än den transformativa 

medlingen, kan det med stor sannolikhet i vissa konflikter finnas behov av 

styrning, för att konflikten ska lösas. Parternas ägande av konflikten och kontroll 

över processen kan eventuellt behöva stå tillbaka i syfte att medlingen ska bli 

framgångsrik. 

 

Finns det tveksamhet om anledningen till varför parterna valt att delta i medling i 

kombination med att medlaren styr processen, och därigenom eventuellt resultatet, 

blir det dock svårare att lyfta fram frivillighet som något som genomsyrar 

processen.  

 

5.2 Resultatet av medlingen 

Begreppet frivillighet används inom medling inte bara när det gäller deltagandet 

utan även i förhållande till resultatet. Detta innebär att parterna är fria att själva 

välja om de vill godta en överenskommelse eller inte. Det är parterna som ska 

komma överens och ingå avtal. I enlighet med Vindelövs definition av medling 

framgår att parterna får hjälp att förhandla fram en lösning som passar dem. Likaså 

benämner Lindell att det är parterna som ska träffa en överenskommelse. MedL 

och 42 kap 17 § RB är tillämplig där förlikning i saken är tillåten. Detta innebär 

att tvisten är dispositiv och parterna får själva disponera över tvisten.  Det 

förekommer dock medling även i indispositiva tvister, men i dessa fall krävs att 

                                              
83 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 96. 
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resultatet eller överenskommelsen blir godkänd av myndighet för att vara giltig.84 

Ett exempel på detta är medling gällande vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap 

18 a § FB stadgas att domstolen får ge en medlare i uppdrag att försöka få föräldrar 

att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Detta innebär att 

parterna inte fritt kan bestämma utgången av medlingen. I vårdnadsmål kan 

medlaren således vara opartisk mellan parterna men inte neutral i förhållande till 

resultatet eftersom medlaren har en viktig funktion att tillvarata barnets intressen 

och säkerställa att resultatet överensstämmer med barnets bästa.85 

 

Det finns också medling där resultatet är bestämt innan själva medlingsprocessen 

ägt rum. I t.ex. vårdnadsmål förekommer även verkställighetsmedling, vilket enligt 

21 kap 2 § FB innebär att rätten innan den beslutar om verkställighet av dom eller 

avtal, kan ge en medlare uppdraget att verka för att den som har hand om barnet 

frivilligt skall fullgöra vad som åligger honom eller henne. Inom 

verkställighetsmedling finns därigenom ingen frivillighet för parterna gentemot 

resultatet utan det är redan fastställt. Medling i enlighet med 6 kap 18 a § FB 

innebär en större frihet eftersom många olika överenskommelser kan innefattas av 

barnets bästa vilket är ett brett begrepp. Verkställighetsmedling skiljer sig eftersom 

resultatet redan är avgjort. Lagstiftaren upptrycker att den medlingsverksamhet 

som förekommer i verkställighetsmål är framgångsrik i den meningen att många 

föräldrar når samförståndslösningar.86 Verkställighetsmedling är även intressant 

utifrån frågan om frivillighet i deltagandet eftersom det är rätten som förordnar 

medlingen. I dessa beslut kan man fråga sig vad begreppet frivillighet innebär 

eftersom det varken är frivilligt att delta och att parten vet att om denne inte fullgör 

överenskommelsen kommer avtalet eller domen ändå att verkställas.  

 

                                              
84 Prop. 2010/11:128, s 37. 
85 Kovach, Mediation Principles and Practice, s 100. 
86

 Prop. 2005/06:99, s 64. 
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5.3 Processens inverkan på resultatet 

5.3.1 Dualistiskt system 

I Sverige, liksom i många andra länder, skiljer man på formell och materiell rätt. 

Materiell rätt är det som reglerar rättsförhållandena och deras innehåll, som 

exempelvis civilrätten. Processrätten däremot utgör den formella rätten dvs. form 

och formalia för hur man går tillväga för att uppnå rättsskydd.87 Det var tidigare 

allmänt vedertaget i Sverige att processrätten utgjorde en formsak, helt oberoende 

av politiska ställningstaganden och den övriga samhällsutvecklingen.88  

 

Den svenska rättegångsbalken är tydligt färgad av synsättet att det finns en skillnad 

mellan materiell och formell rätt. Detta framkommer genom att rättegångsbalken 

har skilda regelsystem beroende på om frågorna är materiella eller formella.89 

Processförutsättningar som t.ex. processbehörighet, rätt forum och talerätt ska 

avgöras innan de materiella frågorna kan behandlas, som t.ex. vem som ska ha 

vårdnaden. Avgörandet av formella och materiella frågor avgörs av domstolen på 

olika sätt och får olika rättsföljder. Formella frågor ska uppmärksammas av 

domstolen och beslutas ex officio. Detta kan innebära att talan avvisas ifall det 

föreligger processhinder. Beträffande materiella frågor sker avgörandet genom 

dom och det är parterna som måste väcka de materiella frågorna för att domstolen 

ska beakta dem. Domstolen kan här ogilla eller bifalla talan.90  

 

Det finns ett beroendeförhållande mellan den materiella och den formella rätten 

eftersom den materiella rätten inte skulle få genomslag utan den formella rätten. 

Lindell uttrycker att den materiella rätten skulle ”stanna” på papperet om staten 

inte tillhandahöll domstolar och exekutiva myndigheter för att i sista hand 

tvångsvis genomdriva den”.91 Det innebär att rättsregler som t.ex. hävning av köp 

                                              
87 Lindblom, Processen – bara en formsak, s 76. 
88 Lindblom, Rättegångssalens väggar – om domstolsprocessen i tid och rum, s 5. 
89 Lindblom, Processen – bara en formsak, s 78. 
90 Lindblom, Processen – bara en formsak, s 78. 
91 Lindell, Civilprocessen, s 27. 
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troligtvis inte skulle kunna efterlevas ifall vi inte hade någonstans att vända oss för 

att driva igenom vår sak och ingen handlingsdirigering skulle äga rum.  

 

Frågan är dock om man kan dra en tydlig gräns mellan den materiella och den 

formella rätten? Detta är ett mycket debatterat ämne i doktrinen. Haynes beskriver 

att det är medlarens roll att styra processen medan parterna bestämmer innehållet 

i den systemiskt kognitiva medlingsmetoden.92 Det går därigenom att tolka att 

Haynes är av uppfattningen att det är en gräns mellan den formella och materiella 

rätten. Dock anser Haynes att det är en glidande skala mellan process och innehåll 

och att de inte helt kan skiljas. Lindblom presenterar ett exempel om en plåtslagare 

där en granne stämmer honom med anledning av att det bullrar för mycket. 

Plåtslagaren invänder att grannen bor så längt bort att denne inte kan höra 

bankandet och att det därför inte angår grannen.93 Här är det enligt Lindblom svårt 

att avgöra om en invändning är formell eller materiell. Det står dock klart att 

rättsföljden är beroende på vad invändningen klassificeras som och resultatet blir 

därefter. För parterna kan dock resultatet i praktiken bli detsamma, man vinner 

målet eller inte. Hur det rubriceras är eventuellt inte av största intresse för 

parterna.94 

 

I sammanhanget är det intressant att analysera inte endast att resultatet kan te sig 

olika genom att olika rättsföljder blir aktualiserade utan gå steget längre. Kan den 

formella rätten, processen, påverka och ha inflytande på själva innehållet, den 

materiella rätten? Påverkar processens form, och således eventuellt de olika 

medlingsskolornas tillvägagångssätt, innehållet i medlingen? 

 

5.3.2 Processen och neutralitet 

Synsättet att processrätten endast utgör ett tekniskt tillvägagångssätt, som är 

neutralt i förhållande till samhällsutvecklingen, menar Lindblom är förlegat och 

                                              
92 Haynes & Fong, Mediation – positive conflict management, s 3. 
93 Lindblom, Processen – bara en formsak, s 76. 
94 Lindblom, Processen - bara en formsak, s 78. 



 

49 

måste överges. Att domarna skulle vara oföränderliga och neutrala i en värld av 

förändring menar Lindblom är ett tydligt politiskt ställningstagande.95 Ett 

systemiskt tänkande ser inte neutralitet i dess traditionella mening, att det är en 

egenskap hos t.ex. en domare eller en medlare, utan neutralitet är något som 

upplevs av de andra medverkande.96 Detta finns presenterat i tidigare avsnitt om 

medlingssituationer, där det är viktigt att medlaren inte är neutral till resultaten, 

t.ex. gällande vårdnad, boende och umgänge. I dispositiva tvistemål finns dock 

utrymme för medlaren att förhålla sig neutral. Här kan ägande av konflikt och 

frivillighet gentemot överenskommelsen utgöra en grundprincip inom medlingen. 

Medlaren inom den systemisk kognitiva och den narrativa medlingsskolan är dock 

väldigt styrande. Det kan ifrågasättas om det är möjligt att driva en process så strikt 

utan att på förhand ha en idé om resultatet.  

 

Både den systemisk kognitiva och den narrativa medlaren styr processen och 

innehållet genom inneslutning och processdirektiv. Inneslutning innebär att 

medlaren styr konversationen från ett konfliktområde till ett område som handlar 

mer om framtiden. Processdirektiv innebär att medlaren tar initiativ och ger 

samtalet en ny riktning.97 Detta utgör mycket tydliga signaler där medlaren helt 

kan undvika det innehåll parterna pratar om och bestämma vilket innehåll som är 

aktuellt. 

 

Gällande den systemisk kognitiva medlingen kan det urskiljas från inledningen av 

medlingen hur medlaren påverkar innehållet, eftersom medlaren medvetet sorterar 

bort känslomässig information samt fördelar ordet mellan parterna. Att medlaren 

går in och eventuellt avbryter en part kan innebära att innehåll som parten tänkt 

lägga fram lämnas därhän. Ett avgörande moment i den systemisk kognitiva 

medlingen är hur medlaren väljer ut de centrala frågorna som ska diskuteras. Det 

ter sig självklart att resultatet är i direkt relation till vad som rent faktiskt 

                                              
95 Lindblom, Rättegångssalens väggar - om domstolsprocessen i tid och rum, s 3. 
96 Boserup, Mikrostyrning i mediation, s 121. 
97 Boserup, Mikrostyrning i mediation, s 277. 
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diskuteras. Även hur medlaren håller sig inom en kontext gör att innehållet styrs. 

Enligt Haynes bör medlaren styra processen, men parterna innehållet. Dock väljer 

medlaren ut vilket innehåll som är relevant. Parterna presenterar dock innehållet i 

stort, men eftersom processen styr vad som diskuteras, kan stora delar av innehållet 

som parterna eventuellt vill diskutera utelämnas. Hade medlaren valt andra frågor 

ur innehållet kunde förhandlingen ha lett till annat resultat. Inom den narrativa 

medlingen är det också olika frågor som styr processen och detta sker på ett mer 

subtilt sätt än i den systemisk kognitiva medlingen. Den systemisk kognitiva 

medlaren kan uppfattas som mer ”rättfram” med sina frågor. Detta ska dock inte 

tolkas som att den narrativa medlingen är mindre styrande, kanske bara mer 

manipulerande. Den kritik som riktas mot att den systemisk kognitiva medlingen 

och att den styr processen kan således även riktas mot den narrativa medlingen. 

Den narrative medlaren är en integrerad del av medlingsprocessen. Medlaren är 

inte en neutral hjälp i processen utan bidrar klart med värdemässiga interventioner.  

 

Den narrative medlarens uppgift är inte i första hand att lösa problem utan att 

åstadkomma en förändrad relation mellan parterna och en ny alternativ 

berättelse.98 I den sammanträdande fasen undviker den narrative medlaren ett 

problemfokus utan kan starta medlingen med frågan om vad förväntningarna är, 

eller vad man hoppas medlingen ska medföra. Sedan går medlaren vidare till 

externaliserande frågor, vilket har som syfte att parterna ska inse hur detta står 

emellan dem och deras hopp och förväntningar. Medlaren försöker förändra 

parternas positioneringar och ändra diskursen.  

 

Medlingsformen kan således beskrivas som konstruktionistisk. Känslor ses som en 

del av konflikthistorien och medlaren vill därför inte att parterna ska behandla detta 

eftersom det gör att de stannar kvar i konfliktberättelsen. Istället för medlaren in 

den nya skapade historien. Det är tydligt att processen och innehållet inte är skilda 

i denna medlingsform.  

                                              
98 Boserup, Mikrostyrning i mediation, s 296. 
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Boserup problematiserar frågan; om samma konflikt skulle behandlas i de olika 

medlingsskolorna, skulle det ge samma resultat? Boserup visar i sin avhandling att 

process och innehåll inte kan särskiljas. De olika medlingsmetoderna ger olika 

processer, olika innehåll och således olika resultat. Redan vid valet av metod har 

därmed konsekvenser för resultatet uppkommit.99 Tesen om att medlaren styr 

processen och inte innehållet är därmed inte sann. Detta bör enligt Boserup 

föranleda att ju mer en medlare styr en process desto mer liknar medlingen 

skiljedom. Dock omfattas inte medlingen av samma rättsgarantier, varför ett ökat 

medvetande om hur medlingen bedrivs bör vara av rättsvetenskapligt intresse.100 

 

Vid en medling där processen styrs av medlarnas val av metod kan det ifrågasättas 

om parterna har kontroll och frivillighet när medlaren till stor del även kontrollerar 

innehållet. Parterna har kanske endast frivilligheten att resa sig och gå därifrån 

eller att inte acceptera en överenskommelse. Överenskommelsen är ju i enlighet 

med tidigare beskrivning färgad av processen och styrs därmed av medlaren. Detta 

skiljer denna typ av medling mot verkställighetsmedling där resultatet är tydligt 

från början. Då finns ett avtal eller en dom som ska verkställas. Inom den systemisk 

kognitiva och den narrativa medlingen finns inte ett färdigt resultat för parterna att 

se, däremot påverkar processen vad resultatet ska komma att bli. Det är med denna 

bakgrund svårt att se medlaren som en neutral part i förhållande till resultatet och 

att det är parterna som väljer sin överenskommelse. 

 

 

 

                                              
99 Boserup, Mikrostyrning i mediation, s 315. 
100 Boserup, Mikrostyrning i mediation, s 315. 
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6 Avslutande kommentarer 

Fördelarna med medling är enligt Norman att parterna kan erhålla kontroll över 

processen och resultatet.101 Man kan dock ifrågasätta i vilken omfattning parterna 

har kontroll över processen och resultatet, när medlaren via den narrativa eller den 

kognitiva medlingsmetoden styr medlingsprocessen. Som diskuterats i kapitel 5 

påverkas resultatet av processen och olika processer ger olika resultat. Parternas 

frivillighet att ingå en medlingsöverenskommelse blir därmed begränsad eftersom 

avtalet eller överenskommelsen kommer att vara påverkad av parternas medlare, 

som styr processen och även väsentliga delar av innehållet inom 

medlingsprocessen. Ser man på den narrativa och den systemiskt kognitiva 

medlarens roll utifrån definitionerna av medling, som presenteras i kapitel 2, 

framträder en tydlig problematik. Boserup menar att medlaren förvisso styr 

processen, men endast ska ha en assisterande roll. Vidare beskriver Lindell 

medlaren, som någon med inga eller små maktbefogenheter. Vindelöv poängterar, 

förutom att förhandlingen ska vara frivillig, likt Boserup, att medlaren inte ska 

träffa någon avgörelse i sakfrågan. Varken den systemiskt kognitiva eller den 

narrativa medlingsmetoden uppfyller särskilt väl denna intention eller 

grundprincipen om frivillighet, även om bägge metoderna kan utgöra 

välfungerande metoder för konfliktlösning.  

 

En fråga av stor betydelse är om 100 % frivillighet är önskvärt för parterna. 

Parterna har eventuellt sökt sig till medlaren för att få hjälp att finna en lösning på 

en konflikt och med en önskan om att låta medlaren hjälpa till i processen. Detta 

som alternativ till att hamna i en situation där de är oförmögna att lösa sitt problem 

eller förbättra sin relation. I de motiveringar, som ligger bakom regelverket 

avseende medling, står det dock klart, att frivillighet är nödvändigt för att 

legitimera många av de avvägningar och bestämmelser, som utgör gällande rätt. 

Lagstiftaren ser som sagt i praktiken inget stort behov av att ett överklagande av 

verkställighetsförklaring ska vara möjlig eftersom ansökan krävt samtycke.   

                                              
101 Norman & Öhman, Medling och andra former av konflikthantering, s 81. 
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Det finns som diskuterats i kapitel 5 fall där man kan ifrågasätta det 

bakomliggande motivet till att parterna vill delta i ett medlingsförfarande. Parterna 

vill kanske t.ex. undvika ett domstolsbeslut, som skulle kunna innebära negativa 

konsekvenser för åtminstone en av parterna. I de fall där deltagandet i medling inte 

kan anses vara helt frivillig, är det ändå nödvändigt att ett viss mått av frivillighet 

finns under processen och i förhållande till dess resultat. Om det föreligger en allt 

för stor brist på frivillighet blir medlingens grundprincip åsidosatt. 

 

Två parter kan frivilligt vända sig till en medlare för att lösa en konflikt, t.ex. kan 

någon av parterna ha väckt talan men via 42 kap. 17 § RB förordnas en medlare 

efter parternas samtycke. I enlighet med EU-kommissionens uppförandekod för 

medlare krävs att medlaren ska informera parterna om medlingens kännetecken 

samt om medlarens roll i medlingsprocessen. Denna information lämnar inte den 

narrativa eller den systemiskt kognitiva medlaren. I stället har medlaren fokus på 

att, utifrån sin metod, uppnå en lösning på konflikten. Resultatet kan därför bli att 

parterna inte blir medvetna om vilken process de befinner sig i. Vidare styr 

medlaren innehållet, dvs. vad parterna förhandlar om genom specifika 

frågemetoder. Utifrån denna beskrivna medlingsprocess, skapas en 

överenskommelse.  

 

Det är även möjligt att vid medlingstillfället avtala om att få överenskommelsen 

verkställbar, en överenskommelse, som således kan få långt gående konsekvenser 

och där den kan vara mycket svår att ändra. Detta då en ogiltighetstalan och resning 

sannolikt innebär en lång och svår väg för att få till stånd en ändring av 

medlingsöverenskommelsen. Den part som deltar i ett narrativt eller systemiskt 

kognitivt medlingsförfarande och accepterar en överenskommelse, kan hamna i en 

situation där parten har svårt att få tillgång till rättsmedel men ändock inte ingått 

överenskommelsen frivilligt och med kontroll på processen. 
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Enligt gällande förfarandegarantier i artikel 6 EKMR menar Lindblom, att man 

kan ifrågasätta om den svagare parten överhuvudtaget ska ha möjlighet att avsäga 

sig dessa rättigheter. Knuts menar dessutom att förfarandegarantierna bör vara 

tillämpliga vid domstolsanknuten medling. Enligt gällande rätt anges dock att 

artikel 6 inte är tillämplig på medling eftersom parterna frivilligt avsagt sig en 

domstolsprövning. Regeringen menar att frivilligheten innebär att det inte finns 

någon konflikt med kraven i EKMR. Frågan är dock om bristen på frivillighet inom 

ett medlingsförfarande kan innebära att förfarandegarantierna är tillämpliga? Kan 

en part efter ingången medlingsöverenskommelse, där kontroll och ägande av 

processen inte varit aktuell, föra en talan till Europadomstolen. Det är inte en enkel 

väg att gå för parterna. Liknande problematik gäller part som begär resning av en 

medlingsöverenskommelse där det blir ett mycket svårt bevisläge för parten.  

 

Slutligen står det klart att frivillighet måste respekteras och genomsyra all typ av 

medling. I annat fall befinner sig parterna i en situation utan förfarandegarantier, 

svårtillgängliga rättsmedel och utan kontroll eller makt över sin konflikt. Med 

denna bakgrund bör lagstiftaren överväga att införa någon form av rättsskydd för 

medling, vilken är mer lättillgänglig än enligt gällande rätt. 
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