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Summary  
Mediation, or conciliation, is a fast dispute resolution method with relatively 
low costs. A large proportion of all mediation procedures appear to result in 
successful agreements that are complied with by the parties. While noting the 
merits of mediation as a dispute resolution method, this thesis investigates, 
with a focus on commercial disputes, in which ways mediation can be 
promoted and to what extent it can be justified for a state to exert pressure 
and compulsion to induce parties to settle disputes through mediation. 
 
To examine different ways of promoting mediation, several common law and 
civil law jurisdictions are compared. The thesis finds that mediation can be 
promoted through financial incentives, with subsidies or by punishing a part 
that refuses to mediate with the legal costs of a lawsuit regardless of the 
outcome of the case. Furthermore, mediation can be promoted through 
increasing the parties’ access to information, for example by imposing an 
obligation on lawyers and judges to inform parties about alternative dispute 
resolution methods. The most intervening measure is to make mediation a 
mandatory prerequisite for bringing an action to court or by applying 
mandatory court orders referring the parties to mediation. 
 
The thesis analyses, taking empirical studies and statistics into account, the 
results of the different approaches. Several empirical studies discussed in the 
paper show negative consequences of compulsory mediation. Mediation 
under compulsion, contrary to the purposes set for promoting mediation, risk 
leading to economic inefficiency and insufficient legal security. This is due, 
inter alia, to the fact that mediators generally do not intervene if a party enter 
into an unfavourable agreement. This may result in weak parties being 
disadvantaged at a large scale, which can be detrimental to the credibility of 
the legal system. It therefore appears inappropriate to categorically refer 
parties from a court procedure to mediation through compulsion or economic 
pressure. Furthermore, it appears somewhat alien that a state, through a cost 
penalty, will punish a party who enjoys his or her right to a fair trial. 
 
The thesis finds that, since mediation is a dispute resolution method based on, 
and dependent on, subjective factors such as the parties' active participation, 
willingness to reach consensus and openness for mutual compromise, the 
suitability of any form of compulsion may be questioned. 
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Sammanfattning  
Medling är ett snabbt tvistlösningsförfarande med förhållandevis låga 
kostnader. En hög andel av alla medlingar som företas resulterar i 
överenskommelser som i stor utsträckning efterlevs av parterna. Mot 
bakgrund av medlingens förtjänster som tvistlösningsmetod undersöker 
uppsatsen, med fokus på kommersiella tvister, på vilka sätt medling kan 
främjas och i vilken utsträckning det är rättfärdigat av en stat att utöva 
påtryckning för att förmå parter att lösa sina tvister genom medling.  
 
För att ta reda på olika tillvägagångssätt för att främja medling görs en 
komparativ utblick. Följande metoder för att främja medling identifieras som 
de vanligast förekommande: Medling kan främjas genom ekonomiska 
incitament, antingen genom subventioner eller genom att en part som vägrar 
medla kan belastas med rättegångskostnaderna oavsett utgången i målet. 
Vidare kan medlingen främjas genom ökad information till parterna, 
exempelvis genom att ålägga advokater och domare en skyldighet att 
informera om alternativ tvistlösning. Den mest ingripande åtgärden är att göra 
medlingen obligatorisk genom att staten kräver att parterna har försökt medla 
innan de får väcka talan eller genom att domstolen tvingande hänskjuter 
parternas tvist till medling. 
 
I uppsatsen analyseras resultaten av de olika tillvägagångssätten med stöd i 
empiriska studier och statistik. Ett flertal empiriska studier som diskuteras i 
uppsatsen uppvisar negativa följdeffekter av medling under påtryckning. En 
hög frekvens av medling under påtryckning riskerar, i motsats till de syften 
som anges för att införa åtgärderna, att leda både till ekonomisk ineffektivitet 
och ett bristande rättskydd. Detta beror bland annat på att medlare generellt 
sett inte ingriper om en part ingår en ogynnsam överenskommelse, vilket kan 
leda till att svagare parter missgynnas. Det verkar därför som att parter inte 
kategoriskt bör slussas från civilprocessen till medlingen genom tvång eller 
ekonomisk påtryckning. Det riskerar att inverka negativt på tilltron till 
rättsväsendet. Vidare verkar det något främmande att staten genom en 
kostnadssanktion eller dylikt ska straffa en part som åtnjuter sin 
grundlagsstadgade rättighet till en domstolsprövning. 
 
Slutsatsen som dras är att eftersom medling är en tvistlösningsmetod som 
baseras på, och är beroende av, subjektiva faktorer såsom parternas aktiva 
deltagande, förlikningsvilja och öppenhet för ömsesidiga eftergifter, kan 
lämpligheten av olika former av påtryckning ifrågasättas. 
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1   Inledning    

1.1   Bakgrund  

Det kan tänkas att begreppet tvistlösning i allmänhet förknippas med 
domstolens rättskipande verksamhet. Det finns dock flera alternativ för att 
lösa tvister till att väcka talan i domstol. En av de vanligaste alternativa 
tvistlösningsformer som framhålls utöver skiljeförfarandet är medlingen. 
Medling som metod för att hantera tvister är förhållandevis etablerat inom 
flera rättsområden, exempelvis inom straffrätt, arbetsrätt och familjerätt. 
Däremot är användningen av medling i vanliga civila tvister mellan 
kommersiella parter förhållandevis låg.  
 
Alternativa tvistlösningsformers relation till domstolsväsendet är en gammal 
och ständigt pågående debatt.1 Diskussionen om alternativa 
tvistlösningsformer ska göras till en del av civilprocessen har inte begränsat 
sig till doktrin, utan även från lagstiftande håll har ett stort intresse för 
alternativ tvistlösning uttryckts en längre tid. Sedan EU:s grönbok 
publicerades år 2002 har frågan om medling i kommersiella tvister drivits av 
EU.2 I grönboken beskrevs främjandet av alternativ tvistlösning som en 
politisk prioritet för alla EU:s institutioner.3 Efter att ha tagit emot remissvar 
på grönboken utfärdade EU-parlamentet år 2004 även ett utkast till direktiv 
om medling i civilrättsliga tvister.4 
 
Samtidigt som det har propagerats för medling har det endast utgjort omkring 
0,5 % som andel av antalet mål i domstol i de flesta europeiska länder enligt 
en studie från år 2010.5 Trots att fördelarna med alternativ tvistlösning i 
allmänhet och medlingen i synnerhet förs fram gång efter annan har inte 
medling accepterats på bred front som ett alternativ till civilprocessen eller 
skiljeförfarandet. 
 
Även i Sverige har medlingen ägnats uppmärksamhet. Särskilt märks SOU 
2007:26 vars huvudfokus var att utreda möjligheterna till att skapa en särskild 
snabb tvistlösningsform anpassad för kommersiella parter inom ramen för 
civilprocessen. Utredningen syftade även till att undersöka orsakerna till att 

                                                
1 Se beskrivning av diskussionen i Westberg 2005, s. 575 ff. 
2 Grönbok om alternativa system för tvistlösning inom civil- och handelsrätt (framlagd av 
kommissionen år 2002 (”Grönboken 2002”). 
3 Grönboken 2002, s. 5. 
4 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i 
civilrättsliga tvister, framlagt av kommissionen 2004. 
5 Se The Cost of Non ADR, ADR Center, s. 42–43 
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förekomsten av medling som tvistlösningsform är så låg i Sverige och om det 
borde vidtas åtgärder för att öka användningen.6 Några tänkbara orsaker till 
den begränsade användningen av medling som identifierades var att det inte 
är obligatoriskt för rätten att överväga medling, att det finns en brist på 
lämpliga medlare och att det finns en farhåga hos parter att det fördyrar 
processen i onödan. Utredningen ledde emellertid inte till någon ny 
lagstiftning och resultaten blev således magra.  
 
EU:s initiativ till att främja medling resulterade däremot i antagandet av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG om vissa aspekter på 
medling på privaträttens område (”medlingsdirektivet”). Direktivet gäller för 
alla EU:s medlemsstater utom Danmark, se art. 1(3) medlingsdirektivet. 
Direktivet begränsade sig till gränsöverskridande tvister mellan EU-länder, 
men flera länder antog heltäckande medlingslagar som gick utöver vad 
direktivet krävde och direktivet fick därför en betydelse som är mer vidsträckt 
än endast de gränsöverskridande tvisterna.7 För att implementera EU:s 
medlingsdirektiv infördes i Sverige lag (2011:860) om medling i vissa 
privaträttsliga tvister (”medlingslagen”). Till skillnad från andra 
medlemsstater infördes för svensk del i princip endast medlingsdirektivets 
minimikrav. Man tog inte likt andra länder chansen att genomföra ett 
helhetsgrepp om medlingen. I förarbetena till medlingslagen uttalade 
regeringen att det är angeläget att främja medling.8 Det förefaller dock inte 
vara ett helt övertygat viljeuttryck med tanke på slutresultatet. Lagen är 
mycket kortfattad och kompletterades inte med några av de förslag som togs 
fram i SOU 2007:26. I doktrinen finns det fortsatt gott om personer som 
förespråkar medling,9 till synes utan gehör med tanke på att 
lagstiftningsaktivitet efter medlingslagens införande lyser med sin frånvaro 
och användningen av medling som tvistlösningsmetod inte förefaller öka. 
 
Samtidigt pågår runt om i världen en stor mängd försök att främja medlingen. 
De syften som framförallt har angivits i västvärlden vid införandet av olika 
tillvägagångssätt för att främja medling är framförallt två. Ett är att öka 
tillgången till en rättslig prövning, eller på engelska uttryckt: ”access to 
justice”. Ett annat är att nå ökad ekonomisk effektivitet genom att lätta på 
domstolarnas börda och främja parternas processekonomi genom en snabbare 
och mindre kostsam tvistlösning. Kanske kan Sverige dra lärdom av dessa 
initiativ och de resultat som uppnåtts. Mot denna bakgrund kommer 
uppsatsens syfte att formuleras i det följande. 
                                                
6 SOU 2007:26, s. 3. 
7 Se p. 4–13 i Europaparlamentets resolution av den 13 september 2011 om tillämpning av 
direktivet om medling i medlemsstaterna (2011/2026(INI)), (”medlingsresolutionen”); 
Nolan-Haley, Evolving Paths to Justice, s. 12–13. 
8 Prop. 2010/11:128, s. 19 ff. 
9 Se exv. Engström, JT 2012/13 Nr 3, s. 754. 
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1.2   Syfte,  frågeställningar  och  perspektiv  

Uppsatsen syftar på ett övergripande plan till att undersöka om det finns skäl 
för att väcka liv i debatten om vilken roll medling bör ha i civila kommersiella 
tvister i Sverige. Mer konkret är syftet att undersöka i vilken utsträckning det 
är rättfärdigat av en stat att genom påtryckning förmå parter att använda 
medling som tvistlösningsmetod och när ett främjande av tillgången till 
rättslig prövning och ekonomisk effektivitet riskerar att övergå till att vara 
hämmande av tillgången till rättslig prövning och ekonomisk effektivitet. 
 
För att uppnå detta syfte kommer en komparativ undersökning att göras av de 
olika tillvägagångssätt som används i västvärldens jurisdiktioner för att 
främja användandet av medling. Därefter kommer de argument som anförs 
till stöd för att främja medlingen att analyseras. 
 
Som framgått ovan innebär uppsatsens syfte att den till stor del utgör en studie 
de lege ferenda, det vill säga en studie av hur rätten skulle kunna se ut i 
Sverige. Det har i litteraturen diskuterats om man överhuvudtaget kan forska 
de lege ferenda, något rättsvetenskapen tidigare förefaller ha varit klentrogen 
till.10 Nuförtiden verkar dock attityden ha förändrats. Bland annat Fahlbeck 
har i en artikel lyft fram olika aspekter under vilka rättsvetenskaplig forskning 
kan bedrivas de lege ferenda. De exempel som Fahlbeck ger är att det finns 
ett påvisat förändringsbehov, att materialet består av objektiv information på 
så vis att den är fristående från författaren, att sedvanliga kriterier för 
vetenskaplig metod tillämpas – vilket illustreras bland annat av att materialet 
styr författaren och inte tvärtom – och slutligen, att resultatet av 
materialinsamlingen och materialbearbetningen har ett självständigt 
nyhetsvärde som adresserar det påvisade förändringsbehovet.11 Det finns 
även de som menar att om rättsvetenskapen ska behålla sin relevans och 
position i samhället, och inte marginaliseras av andra vetenskapliga 
discipliner, krävs att den breddar perspektivet och går utöver de sedvanliga 
källorna.12 Med en sådan syn kan argumenteras för att rättsvetenskapen både 
kan och bör bedrivas även de lege ferenda. Det måste emellertid betonas att 
det är viktigt att hålla isär när resonemang förs de lege lata från när de förs 
de lege ferenda.  
 
Mot bakgrund av det angivna syftet ska följande frågor försöka besvaras: 

-   Hur effektivt är medling som tvistlösningsmetod? 
-   Vilka tillvägagångssätt finns det för att främja medling? 

                                                
10 För diskussion om detta, se bl.a. Westberg 1992, s. 427 ff. 
11 Fahlbeck, s. 530 ff. 
12 Sandgren, s. 1036. 
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-   Vilka försvarbara tillvägagångssätt finns det för att öka användandet 
av medling? 

 
För att kunna besvara den avslutande frågan kommer syftena bakom 
främjandet av medling att analyseras utifrån två perspektiv. Det första 
perspektivet är rättsekonomiskt och syftar till att utvärdera en rättslig 
lösning utifrån vissa ekonomiska grundantaganden. Det andra perspektivet 
kan sägas vara ett allmänt kritiskt perspektiv som syftar till att analysera 
vilka syftena bakom en rättslig funktion, såsom civilprocessen, är och 
huruvida de uppfylls genom en viss rättslig lösning. 

1.3   Avgränsningar  

För att besvara frågorna kommer en kartläggning ske av svensk gällande rätt 
om medling. Därefter undersöks olika försök att främja medling i några av 
västvärldens rättsordningar. Till sist utförs en kritisk analys av de syften som 
angivits som anledning till att främja användningen av medling. Därmed 
utesluts bland annat frågor om medlingsmetoder som sådana och vilka 
medlingstekniker som bör användas. Vidare kommer inte andra problem 
rörande medlingen att undersökas, såsom frågan om sekretess eller problem 
rörande medlingsöverenskommelsens verkställbarhet, utan endast kort 
omnämnas. Därutöver kommer de olika kontraktsrättsliga lösningar och 
avtalskonstruktioner som kan ingås inte att behandlas. Uppsatsens fokus 
riktas således inte på kontraktet om medling eller på vilka sätt parterna kan 
reglera medlingen, utan på vilka åtgärder lagstiftaren kan tänkas vidta för att 
främja medlingen. Till sist kan nämnas att den komparativa utblicken 
begränsar sig till västvärlden, av skäl som kommer att beröras i nästa avsnitt. 

1.4   Metod  och  material  

För att uppnå det angivna syftet är det inte tillräckligt att använda en enda 
metod. För att undersöka om en rättslig funktion kan förbättras krävs att man 
först fastställer hur den rättsliga funktionen ser ut idag. En utgångspunkt tas 
därför i svensk rätt de lege lata, vilken fastställs i enlighet med en 
rättsdogmatisk metod. Att förklara den rättsdogmatiska metodens innebörd är 
inte helt självklart. Normalt anses den dock innebära att man försöker fastslå 
innehållet i rätten genom att använda allmänt accepterade rättskällor och tolka 
dessa på ett systematiskt vis.13 En rättsdogmatisk metod kan därför tänkas 
innebära att lagen, om den inte är otvetydig, uttolkas med hjälp av förarbeten 
och rättspraxis, varefter doktrin kan tillgripas för att belysa de primära 
källorna. 
                                                
13 Kleineman, s. 21–22. 
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På sätt och vis tillämpas även en rättsdogmatisk metod för att analysera 
gällande rätt i de utländska jurisdiktioner som uppsatsen undersöker. I och 
med att författaren är obekant med den fulla innebörden av rättskälleläran i 
de undersökta länderna tas dock hjälp av komparativ litteratur där gällande 
rätt avseende den undersökta rättsliga lösningen redan fastslagits och där den 
komparativa studien redan har utförts av en författare med större 
förkunskaper inom det valda landet.  
 
I det avsnitt där tillvägagångssätten för att främja medling utomlands 
undersöks med underbyggande empiriska studier är det viktigt att poängtera 
att uppsatsen lyfter in andra metoder än den rättsdogmatiska. Med en kritisk 
rättsdogmatisk metod belyser man med hjälp av ändamålsargument, 
fristående från gällande rätt, brister i gällande rätt och analyserar på vilket sätt 
rätten bör ändras.14 Detta har även kallats en problem- och intresseorienterad 
ansats, där en faktisk företeelse till skillnad från en regel väljs som 
undersökningsföremål.15 Med en sådan ansats går man utöver uppgiften att 
rent juridisktekniskt uttolka en lag eller en specifik rättsregel, vilket tillåter 
att även empiriska fakta vägs in, betraktas och analyseras i undersökningen.16 
I uppsatsen tillämpas en sådan metod genom att utgångspunkt tas i rätten de 
lege lata, men där tillvägagångssätt för hur rätten i hemlandet kan förändras 
de lege ferenda undersöks med stöd i empiriska studier. 
 
I uppsatsen diskuteras statistik och empiriska studier från de länder vars 
rättsliga lösningar undersöks. Således lyfter framställningen in resultaten från 
andra samhällsvetenskapliga metoder än den rättsvetenskapliga. Det bör 
poängteras att resultatet från dessa studier endast kan ligga till grund för ett 
samhällsvetenskapligt argument och inte ett rättsdogmatiskt argument. Hur 
något går till i praktiken utgör ingen rättskälla och saknar därför värde som 
källa inom den rättsdogmatiska metoden.17 Däremot kan goda exempel på 
rättsliga lösningar utomlands användas för att belysa hur den inhemska rätten 
skulle kunna förändras. I det avsnitt som syftar till att undersöka olika 
tillvägagångssätt för att främja medling görs därför en komparativ utblick. I 
viss mån tillämpas en komparativ metod i denna del, även om den begränsar 
sig till att fokusera på en smal fråga och dessutom fokuserar på skillnader och 
inte på likheter. Komparationen är vidare sekundär i förhållande till 
uppsatsens syfte.18 Undersökningen begränsar sig därför till en komparativ 
utblick med avsikt att finna uppslag på alternativ till den inhemska lösningen.  
                                                
14 Kleineman, s. 39. 
15 Westberg 1992, s. 436. 
16 Westberg 1992, s. 428, 437 ff. 
17 Kleineman, s. 38 
18 Det är därför inte fråga om en studie av komparativ rätt, där jämförelsen och valet av 
jämförelsemetod i sig är ett huvudsyfte, se Bogdan, s. 5–6. 
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Det finns ett flertal svårigheter i en komparativ utblick som måste iakttas. En 
sådan svårighet är att kunna fastställa vad som är primärkällor och vad som 
är pålitliga sekundärkällor i ett visst land.19 Ett annat problem är att man måste 
klarlägga att begreppet eller rättsinstitutet man undersöker innebär samma sak 
i undersökningslandet.20 Vad gäller medling finns en uppsjö av 
medlingsliknande tvistlösningsformer med olika beteckningar. Av detta skäl 
utgår jag från en definition av medling som är oberoende av beteckning. Väl 
medveten om svårigheterna i att jämföra rättsordningar har jag vidare valt att 
undersöka västerländska jurisdiktioner – med vilket framförallt avses de 
europeiska länderna, USA, Kanada och Australien – för att minska nämnda 
jämförelseproblem. Förvisso vore exempelvis Kina, som är ett land där 
medlingen sägs vara den dominerande tvistlösningsformen,21 intressant att 
studera. Problemen att jämföra blir dock många, eftersom Kina har en 
begreppsapparat och rättslig struktur som förefaller alltför annorlunda att ta 
sig an i denna uppsats. 
 
Av det svenska material som har lagts till grund för studien bör, utöver 
sedvanliga rättskällor, särskilt omnämnas Lindells bok Alternativ 
rättskipning eller Alternativ till rättskipning? och Westbergs bok 
Civilrättskipning, vilka båda givit upphov till inspiration och idéer.  
 
Som underlag till uppsatsen har även nyttjats doktrin som finns skriven på 
engelska, även från rättsordningar där engelska inte är det officiella språket. 
Mycket material består av artiklar tillgängliga via elektroniska databaser. 
Dessa artiklar berör huvudsakligen regleringen i Common Law-
jurisdiktioner, men flera andra länder med intressanta lagstiftningsinitiativ av 
relevans för uppsatsen behandlas. Framställningen utgår från primärkällor i 
form av lagstiftning och prejudikat i den mån de är skrivna på engelska och 
tillgängliga via internet. För att ta reda på vilka primärkällor i ett specifikt 
land som är relevanta har jag haft stor nytta av boken Mediation: Principles 
and Regulation in Comparative Perspective, redigerad och delvis författad av 
Hopt & Steffek, som har varit nyttig både genom hänvisningar till vidare 
läsning, men även för analysen av de aktuella problem som uppsatsen 
undersöker. 

1.5   Forskningsläge  
Alternativ tvistlösning och medling är väl omskrivet, särskilt i doktrin från 
Common Law-jurisdiktioner, men även från Sverige finns ett flertal författare 

                                                
19 Bogdan, s. 31. 
20 Bogdan, s. 29, 36–37. 
21 Engström 2009, s. 20. 
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till litteratur med fokus på medling. Några exempel på de mest framträdande 
författarna är Engström,22 Norman & Öhman,23 Lindell24 och Runesson25. 
 
Det finns även ett antal examensarbeten där medling utgör huvudämnet. Flera 
av dessa studier tar sikte på medling inom straffrätt eller inom arbetsrätt. Det 
finns även de som behandlar tvistlösning i vanliga kommersiella tvister såväl 
generellt som mer specifikt. Exempelvis har behovet av ett 
ackrediteringssystem för medlare utretts. Det finns även exempel där 
alternativ tvistlösning problematiserats utifrån civilprocessens funktioner. 
 
Genom en förhållandevis vid komparativ utblick i kombination med 
rättsekonomiska argument är min förhoppning att denna uppsats kommer att 
tillföra ett i viss mån annorlunda perspektiv än tidigare arbeten.  

1.6   Terminologi  

1.6.1   Konflikt  och  tvist  
Såväl begreppet konflikt, som begreppet tvist är mycket omdiskuterade och 
långt ifrån självklara termer.26 För variation kommer jag i uppsatsen att 
använda tvist och konflikt växelvis som synonyma begrepp. Avseende 
innebörden kommer jag att utgå från en relativt bred definition: En konflikt 
eller en tvist är en situation där ett ekonomiskt, fysiskt eller intellektuellt 
problem har uppstått och inblandade parter inte är eniga om orsaken eller 
lösningen på problemet, samtidigt som det finns en vilja hos åtminstone en av 
parterna att åtgärda vad denne uppfattar som orsaken till problemet. 

1.6.2   Alternativ  tvistlösning  
Det stora antal konfliktlösningsmetoder som tillhandahålls utanför 
domstolarna brukar ofta benämnas: Alternative Dispute Resolution (”ADR”). 
En traditionell uppradning av alternativa tvistlösningsmetoder skulle kunna 
tänkas innefatta bland annat skiljeförfarande, olika typer av privatdomare, 
ombudsmän, medling och andra typer av förhandlingsmetoder med hjälp av 
en neutral tredje part.27 I uppsatsen kommer dessa att benämnas för alternativa 
tvistlösningsmetoder. 

                                                
22 Engström 2009 och Engström 2011. 
23 Norman & Öhman. 
24 Lindell 2006. 
25 Runesson. 
26 Se exv. Norman & Öhman, s. 15; Lindell 2006, s. 11, 22; Westberg 2013, s. 21–26. 
27 Se Benöhr, Creutzfeldt-Banda & Hodges, s. xxviiii–xxx; Norman & Öhman, s. 22–25. 
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1.6.3   Medlingsbegreppet  
Den tvistlösningsform som är i fokus för denna uppsats är medlingen. Slår 
man upp medling eller att medla i en ordbok framgår att ordet lexikaliskt 
betyder att träda emellan och verka för försoning,28 vilket med andra ord kan 
uttryckas som att försöka åstadkomma en överenskommelse mellan tvistande 
parter.29 Det finns dock flera definitioner och termer för medling som används 
i olika länder. Det krävs därför stor försiktighet när rättsliga regleringar av 
medling ska jämföras. I engelskspråkiga rättsordningar används växelvis 
termer såsom conciliation, mediation och arbitration. I själva verket betyder 
begreppen i många fall samma sak och förväxlingen beror på skillnader 
mellan hur de tre tvistlösningsmetoderna uppfattas i olika kulturer.30 I flera 
asiatiska länder tar exempelvis arbitration, det vill säga skiljeförfarande, inte 
sällan formen av en medling där den tredje partens beslutsmakt används 
endast i sista hand.31 Skillnaden mellan conciliation och mediation anses 
normalt vara att conciliation är en direktare metod där medlaren kan ge 
konkreta råd om de materiella frågorna i tvisten och även föreslå konkreta 
förlikningsvillkor, men det saknas enighet på denna punkt.32 FN:s 
kommission för internationell handelsrätt (”UNCITRAL”) antog år 2002 en 
modellag för medling i kommersiella tvister.33 I UNCITRAL:s modellag 
definieras medling på följande vis: 

For the purposes of this Law, “conciliation” means a process, 
whether referred to by the expression conciliation, mediation or 
an expression of similar import, whereby parties request a third 
person or persons (“the conciliator”) to assist them in their 
attempt to reach an amicable settlement of their dispute arising 
out of or relating to a contractual or other legal relationship. 
The conciliator does not have the authority to impose upon the 
parties a solution to the dispute.34 

Precis som definitionen i UNCITRAL:s modellag avses med begreppet 
medling i denna uppsats ett förfarande, oavsett beteckning, varigenom 
parterna utser en tredje person att hjälpa dem att nå en överenskommelse i en 
tvist som uppstått genom ett rättsligt förhållande, inom- såväl som 
utomobligatoriskt. Genom att det i definitionen anges att parterna utser 
medlaren samtidigt som medlaren saknar beslutsmakt, kan det noteras att 
medlingen anses vara ett helt och hållet frivilligt förfarande. En annan 
definition återfinns i art. 3 (a) direktivet 2008/52/EG om vissa aspekter på 
medling på privaträttens område: 
                                                
28 SAOB, Spalt M 669 band 17, 1943. 
29 Nationalencyklopedin, ”medla”. 
30 Alexander, s. 15. 
31 Alexander, s. 15. 
32 Alexander, s. 16. 
33 UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002). 
34 Art. 1(3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation (2002). 



 13 

medling: ett strukturerat förfarande, oavsett beteckning, genom 
vilket två eller flera parter i en tvist på egen hand frivilligt 
försöker nå en överenskommelse om lösning av tvisten med hjälp 
av en medlare. Förfarandet kan inledas av parterna, eller 
föreslås eller beslutas av domstol eller föreskrivas enligt en 
medlemsstats lagstiftning. 

Som framgår av definitionen i direktivet kan medlingen vara 
domstolsanknuten eller helt privat. Domstolsanknuten medling kan även 
kallas rättsmedling eller domstolsmedling.35 Helt privat initierad medling 
kallas också utomprocessuell medling, vilken kan ske både i strukturerad 
form genom ett etablerat tvistlösningsinstitut eller genom ett 
medlingsförfarande ad hoc där parterna, utan att anlita varken domstol eller 
ett tvistlösningsinstitut, tillfrågar en opartisk tredje man att medla i tvisten.36 

1.7   Disposition  
Uppsatsen inleds med att i avsnitt 2 ge en översiktlig bild av svensk gällande 
rätt avseende medling, i syfte att få insyn av vilket förändringsbehov som kan 
tänkas föreligga. Därefter undersöks i avsnitt 3 flera av de tillvägagångssätt 
för att främja medling som har prövats i olika jurisdiktioner i västvärlden. 
Avsnittet med denna komparativa utblick behandlar varje metod för sig i 
separata underavsnitt. Dessa tillvägagångssätt diskuteras i slutet av avsnittet 
mot bakgrund av empiriska studier och statistik om vilka resultat som har 
uppnåtts med de olika försök som vidtagits. 
 
I avsnitt 4 analyseras sedan medlingen och följderna av de tillvägagångssätt 
som prövats för att öka medlingen, utifrån hur väl de uppfyller de syften som 
angivits som motivering för dess införande i de jurisdiktioner som undersökts. 
Till sist besvaras i underavsnitt 4.6 kortfattat de inledande frågeställningarna, 
vilka även är tänkta att vara vägledande uppsatsen igenom. 

                                                
35 Lindell 2006, s. 185, fotnot 1. 
36 Engström 2009, s. 30, 143. 
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2   Medling  i  Sverige  

2.1   Inledning  
För svensk del har medling definierats som ett strukturerat förfarande, 
oberoende av beteckning ”[…] varigenom två eller flera parter på frivillig väg 
söker lösa en uppkommen tvist med hjälp av en tredje man (en medlare).”37 
En medlare kan, till skillnad från en domare, sägas underlätta för parterna att 
själva skapa en relevant norm för att lösa tvisten, istället för att tillämpa en 
rättsregel.38 Förekomsten av medling i Sverige är generellt låg i förhållande 
till andra tvistlösningsformer.39 Exempelvis har Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstitut årligen hanterat mellan 0–7 
medlingsförfaranden av de mellan 180 och 200 ärenden som institutet 
hanterar totalt per år.40 Även den särskilda medlingen enligt rättegångsbalken 
används i relativt begränsad utsträckning.41  
 
Det finns flera röster i svensk doktrin som framhåller medling och andra 
alternativa tvistlösningsformers förtjänster. Lindell har listat ett antal exempel 
på tänkbara fördelar.42 Till att börja med kan en lösning genom medling 
anpassas till den aktuella situationen i högre grad än domstol.43 Det har att 
göra med att parterna behåller bestämmanderätten under den alternativa 
tvistlösningen.44 En domstol måste nämligen i första hand göra en 
intresseavvägning av lagstiftarens angivna intressen, medan i alternativ 
tvistlösning kan en avvägning göras endast av parternas egna intressen.45 Ett 
annat problem är att om sakomständigheterna i tvisten är ovissa, drabbar 
ovissheten i domstol endast ena parten. Nämligen den som domstolen fastslår 
ska bära bevisbördan. I alternativ tvistlösning kan ovissheten istället 
föranleda en kompromiss mellan parterna.46 Exempelvis kan käranden gå 
med på att svaranden till följd av de ovissa sakomständigheterna endast 
behöver betala hälften av det omtvistade värdet. Vidare måste en domstol i en 

                                                
37 Prop. 2010/11:128, s. 39. 
38 Lindell 2012, s. 686. 
39 Ds 2010:39, s. 45. 
40 Siffrorna är hämtade från SCC och avser åren 2013–2015, se 
www.sccinstitute.se/statistik. 
41 Enligt en enkät utskickad till landets domstolar med frågor om förekomsten av särskild 
medling enligt rättegångsbalken under åren 2004–2005 framgår att medling hade 
förekommit i 152 fall på 52 tingsrätter, se SOU 2007:26, s. 95–99, 337 f. 
42 Han talar växelvis om medling och växelvis om alternativ tvistlösning generellt, se 
Lindell 2006, s. 53–76. 
43 Lindell 2006, s. 53. 
44 Lindell 2006, s. 54. 
45 Lindell 2006, s. 55. 
46 Lindell 2006, s. 56. 
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komplex tvist i princip avgöra varje delfråga för sig eftersom detta krävs av 
lagen. I alternativ tvistlösning kan istället ett helhetsperspektiv anläggas 
vilket möjliggör en helhetslösning som tar hänsyn till parternas alla behov 
och intressen.47 Medlingen som tvistlösningsform är flexibel och kan lätt 
anpassas till nya tekniska utvecklingar eller marknadsförändringar.48 Till 
följd av att medling är både snabbt och billigt blir även 
transaktionskostnaderna låga.49 Ett annat skäl är att parterna, genom att fritt 
kunna välja medlare, kan säkerställa rätt kompetens i särskilt komplicerade 
tvister.50 Dessutom är partstillfredsställelsen av medlingen enligt flera studier 
högre än för domstolsförfarandet.51 Slutligen framhävs inte sällan att 
efterlevnaden av medlingsöverenskommelser är väldigt hög.52 Det finns till 
och med studier som talar för att parterna uppfyller en 
medlingsöverenskommelse snabbare än ett domslut.53 
 
Den svenska hållningen är numera tydligt inriktad på att förekomsten av 
medling bör främjas. Mot bakgrund av att medlingen anses spara både tid och 
pengar, ökar partstillfredställelsen och möjligheten för ett fortsatt samarbete 
parterna emellan, samt att domstolarna kan lägga större resurser på 
indispositiva mål eller mål där det saknas förutsättningar för förlikning, 
uttalar regeringen i propositionen till medlingslagen att ”[d]et är angeläget att 
vidta åtgärder för att stärka medlingens attraktionskraft och att öka 
användningen av medling och förlikning.”54 Det saknas dock för närvarande 
en sammanhållen reglering av medlingen i svensk rätt och regler om medling 
återfinns i en mängd olika lagar och förordningar. I detta avsnitt ska den 
svenska regleringen om medling överblickas för att ge en bakgrund till hur 
medlingen kan tänkas kunna främjas. 

2.2   Författningsreglerad  medling  

2.2.1   Särskild  medling  enligt  rättegångsbalken    
När en domstol har meddelat stämning går målet in i förberedelsefasen. Lagen 
anger att ett av syftena med förberedelsen är att klarlägga om det finns 
förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning, se 42 kap. 6 § 
rättegångsbalken. Detta syfte konkretiseras i 42 kap. 17 § första stycket 
rättegångsbalken, där det anges att rätten i den mån det är lämpligt med 

                                                
47 Lindell 2006, s. 58 f. 
48 Lindell 2006, s. 69. 
49 Lindell 2006, s. 70. 
50 Lindell 2006, s. 75. 
51 Lindell 2006, s. 76; Se även Hopt & Steffek, s. 106; och Alexander, s. 53. 
52 Georgiev & Jessel-Holst, s. 339; Medlingsresolutionen, p. 17. 
53 Schmiedel, s. 761 f. 
54 Prop. 2010/11:128, s. 19. 
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hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, ska verka för att 
parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning. Redan 
denna verksamhet kan tänkas omfattas av definitionen av medling som den 
har angivits ovan. Förlikningsverksamheten har på flera vis karaktären av 
domstolsmedling genom att domaren, som har en ställning som opartisk 
tredje man, ska verka för en samförståndslösning parterna emellan. 
Lagstiftaren har till och med uttalat att förlikningsförhandlingarna ska kunna 
ske under domarens direkta ledning samtidigt som domaren själv kan komma 
med konkreta medlingsbud, om än att stor försiktighet måste iakttas för att 
domaren inte ska riskera att framstå som partisk.55  
 
Intressant nog åtskiljs domarens förlikningsverksamhet från begreppet 
medling såväl i förarbeten som i doktrin.56 Även i EU:s medlingsdirektiv 
anges uttryckligen att medlingsbegreppet inte innefattar de försök att lösa en 
tvist som görs av den eller de domare som har tilldelats målet under 
handläggningen i domstol av tvisten ifråga.57 Distinktionen har dock 
diskuterats i en tidigare statlig utredning om alternativa former för 
tvistlösning vid tingsrätt där ett antal skillnader uppradades. Det 
återkommande i dessa skillnader är att medlaren kan ta en friare roll genom 
att vara mer frispråkig och ta in utomrättsliga faktorer i högre grad. Samtidigt 
kan parterna vara mer frispråkiga då informationen som framkommer under 
medlingsförfarandet varken blir offentlig eller kommer den domare till del 
som sedermera ska döma i tvisten. Dessutom kan parterna påverka valet av 
medlare till skillnad från valet av domare.58  
 
I enlighet med uppdelningen mellan domstolens förlikningsförsök och 
medlingen föreskrivs således i 42 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken 
att rätten, i ett mål där förlikning om saken är tillåten, får besluta om särskild 
medling om parterna samtycker till det. Rätten ska då förelägga parterna att 
närvara vid ett sammanträde inför en medlare som förordnats av rätten. Den 
särskilda medlingen var enligt förarbetena ursprungligen avsedd att 
reserveras för mål som kunde antas vara särskilt resurskrävande för det 
ordinära domstolsförfarandet.59 Mot bakgrund av de senare ändringarna i 
stycket som hade till syfte att användandet av medling ska öka har i 
förarbetena dock uttalats att den särskilda medlingen numera inte bör 
reserveras till resurskrävande mål, utan bör komma ifråga även för andra 
typer av mål där användning av medling kan motiveras av andra intressen än 

                                                
55 Prop. 1986/87:89, s. 114. 
56 Se exempelvis prop. 1986/87:89 och prop. 2010/11:128, s. 18 där det kallas 
”förlikningsförhandlingar under rättens ledning”; se även Fitger m.fl., kommentar till 42 
kap. 17 § rättegångsbalken och Lindell 2006, s. 157 ff. 
57 Art. 3 i medlingsdirektivet. 
58 SOU 2007:26, s. 79–80; se även prop. 2010/11:128, s. 23. 
59 Prop. 1986/87:89, s. 207. 
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de rent rättsliga.60 Vad gäller rättegången i hovrätt finns en bestämmelse om 
särskild medling införd i 50 kap. 11 § andra stycket rättegångsbalken som har 
motsvarande lydelse. 
 
Som framgått ovan förutsätter särskild medling parternas samtycke. Förvisso 
bestämmer domaren vem som utses till medlare, men i praktiken läggs stor 
vikt vid parternas önskemål och det är inte troligt att en person som inte 
godtas av båda parter utses till medlare. Detta hänger ihop med att utsikterna 
till framgång anses små om inte parterna har förtroende för medlaren.61 
Medlingen följer i övrigt inte något rättsligt reglerat förfarande utan 
medlingsförfarandets upplägg bestäms i princip av medlaren.62 Vad som 
däremot står klart är att medlaren anses vara bunden av sekretess.63 Det finns 
även vissa steg som medlingen vanligen innehåller. Exempel på sådana steg 
anges i litteraturen och en vanlig modell utgörs av preliminära och praktiska 
arrangemang, medlarens introduktion, öppningsanföranden av parterna, 
insamling av information, identifikation av de tvistiga frågorna, skapandet av 
lösningsförslag, köpslående och förhandling, överenskommelse och till sist 
avslutning.64 
 
Om medlingen når fram till en lösning och parterna träffar en 
överenskommelse kan denna stadfästas genom dom med stöd av 17 kap. 6 § 
rättegångsbalken. En stadfäst medlingsöverenskommelse utgör en 
exekutionstitel enligt 3 kap. 1 § första stycket andra punkten 
utsökningsbalken (1981:774) och kan därmed verkställas av 
Kronofogdemyndigheten65 ifall en part mot förmodan inte självmant 
efterlever överenskommelsen. För det fall stadfästelse inte begärs avslutas 
domstolsförfarandet i normalfallet genom att käranden återkallar sin talan och 
målet skrivs av.66 
 
Parterna svarar solidariskt för medlarens ersättning.67 Om medlingen är 
lyckad och parterna når en överenskommelse ska vardera part, om ej annat 
avtalats, bära sin egna rättegångskostnader enligt 18 kap. 5 § andra stycket 
rättegångsbalken. I det fall ett särskilt medlingsförfarande inte leder till en 
överenskommelse anses en parts kostnad för den särskilda medlingen kunna 

                                                
60 Prop. 2010/11:128, s. 28; se även Fitger m.fl., kommentar till 42 kap. 17 § 
rättegångsbalken. 
61 Prop. 1986/87:89, s. 207–208. 
62 Fitger m.fl., kommentar till 42 kap. 17 § rättegångsbalken. 
63 Se SOU 1982:26, s. 161; SOU 200:16, s. 128–129; se även det så kallade frågeförbudet i 
36 kap. 5 § rättegångsbalken och 36 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
64 Se Lindell 2012, s. 692 ff. 
65 Enligt 1 kap. 3 § utsökningsbalken är Kronofogdemyndigheten verkställande myndighet. 
66 Ds 2010:39, s. 30; Fitger m.fl., kommentar till 42 kap. 17 § rättegångsbalken. 
67 Prop. 2010/11:128, s. 31. 



 18 

ersättas som rättegångskostnad.68 En part som är berättigad till rättshjälp kan 
även få medlingskostnaderna täckta enligt 18 § Rättshjälpslag (1996:1619). 
Staten står enligt förarbetena för hela kostnaden för medlaren, även om endast 
en av parterna är berättigad till rättshjälp.69 

2.2.2   Medling  i  privaträttsliga  tvister  
Medlingslagen är en förhållandevis ny lag som införts delvis för att 
genomföra medlingsdirektivet, men även för att göra medling mer attraktiv 
som tvistlösningsmetod.70 I och med den nya medlingslagen kan 
överenskommelser som ingåtts genom privat medling göras verkställbara, se 
7–12 §§ medlingslagen och 3 kap. 1 § första stycket andra punkten 
utsökningsbalken. En frivillig överenskommelse mellan tvistande parter 
kunde tidigare endast göras verkställbar om den hade ingåtts i ett mål som var 
anhängigt vid domstol eller genom skiljedom.71 Den bristande 
verkställbarheten för medlingsöverenskommelser utanför domstolens regi var 
en faktor som tidigare ansågs ha inverkat återhållande på medlingens 
attraktivitet.72 Att en medlingsöverenskommelse ska kunna göras verkställbar 
på begäran av en eller båda av parterna var även ett krav som ställdes i art. 
6(1) medlingsdirektivet. Några andra nyheter som infördes för att göra den 
privata medlingen mer attraktiv är att medlare är bundna av ett lagstadgat krav 
på tystnadsplikt och att talefrister och preskriptionstider inte löper ut under 
pågående medling, se 5–6 §§ medlingslagen. 
 
Vad gäller medlingsförfarandet kan först konstateras att lagen helt och hållet 
bygger på frivillighet och att hela medlingsförfarandet sker under samtycke.73 
Således krävs samtycke för att inleda medlingen, enligt 4 § första punkten 
medlingslagen, såväl som löpande under medlingsförfarandet,74 och slutligen 
vid ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt 7 § medlingslagen. Med 
uttrycket strukturerat förfarande som används i den lagstadgade definitionen 
av medling avses enligt propositionen att det som regel finns ett avtal om 
medling, ett inledningsskede där medlaren förklarar hur förfarandet ska gå 
till, en fas med aktiv medling och till sist ett avslutande steg där medlaren, 
om överenskommelse har nåtts, klargör vad parterna har kommit överens 
om.75 I övrigt är själva förfarandet av medling helt oreglerat i lagen och i 
propositionen anges att vilka krav som ska ställas på strukturen får avgöras i 
                                                
68 Prop. 2010/11:128, s. 31–32; Engström 2011, s. 55. 
69 Se prop. 1996/97:9, s. 221; Prop. 2010/11:128, s. 28, 31; Engström 2011, s. 54. 
70 Prop. 2010/11:128, s. 1. 
71 Prop. 2010/11:128, s. 44; Se även Engström 2011, s. 36. 
72 Engström 2009, s. 201. 
73 Prop. 2010/11:128, s. 53. 
74 Se prop. 2010/11:128, s. 53; Engström 2011, s. 17; Se även 3 § medlingslagen där det 
ingår i själva definitionen att medlingsförfarandet är frivilligt. 
75 Prop. 2010/11:128, s. 82. 
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det enskilda fallet.76 Privat medlingsverksamhet bedrivs i organiserad form 
normalt av olika handelskamrar.77 Exempelvis har Stockholms 
Handelskammare (”SCC”) tagit fram egna regelverk där bland annat 
medlingens inledning, förfarande, kostnader och sekretess regleras. Vad 
gäller exempelvis kostnaden för medling är denna upp till parterna att reglera 
då medlingslagen inte föreskriver några kostnadsregler. I 16 § SCC:s 
medlingsregler föreskrivs därför att parterna är solidariskt ansvariga gentemot 
medlaren och SCC för kostnaderna för medlingen och, om parterna inte har 
bestämt annat, ska kostnaderna bäras av parterna med hälften vardera.78 Det 
normala får antas vara att parterna delar medlarens arvode och andra 
kostnader, såsom avgift till ett tvistlösningsinstitut, lika. 
 
Parternas ansvar för medlarens kostnader har anförts som ett skäl till varför 
medling inte har förekommit i större utsträckning i Sverige.79 I propositionen 
framfördes också att en åtskillnad mellan kostnadsreglerna för särskild 
medling och domstolens förlikningsverksamhet vore styrande mellan 
metoderna, något som ansågs olämpligt.80 Fortfarande gäller dock att parterna 
själva bekostar medlaren, såväl privat medlare som en särskild medlare som 
förordnats enligt rättegångsbalken. I propositionen uttalades att det varken 
fanns någon anledning till, eller ekonomiskt utrymme för, att staten skulle stå 
för kostnaden för en utomstående medlare och att parter som avskräcktes av 
kostnaden får ta hjälp av domarens förlikningsverksamhet för att lösa sin 
tvist.81 Som framgått ovan kan den särskilda medlingen enligt 
rättegångsbalken, om misslyckad, ersättas som en del av 
rättegångskostnaderna eller även i annat fall ersättas av staten enligt 
rättshjälpslagen för en part som beviljats rättshjälp. Av 18 § rättshjälpslagen 
framgår det dock att endast kostnader för medlare enligt 42 kap. 17 § 
rättegångsbalken ersätts, det vill säga inte medling enligt medlingslagen. 
 
Vad gäller frågan om kostnader för medling enligt medlingslagen kan ersättas 
som rättegångskostnad kan noteras ett intressant uttalande i propositionen.82 
Regeringen hänvisar till 18 kap. 8 § rättegångsbalken där det anges att 
ersättning för rättegångskostnad fullt ut ska svara mot bland annat kostnaden 
för rättegångens förberedande, under förutsättning att kostnaden skäligen 
varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. En förhandling för 

                                                
76 Prop. 2010/11:128, s. 82. 
77 Ds 2010:39, s. 34. 
78 SCC:s medlingsregler, www.sccinstitute.se/media/49818/medlingsregler_sv_web.pdf. 
79 Se SOU 2007:26, s. 96; Prop. 2010/11:128, s. 31; och Engström 2009, s. 197–198 som 
diskuterar både särskild medling enligt rättegångsbalken och privat medling utan 
anknytning till domstol. 
80 Prop. 2010/11:128, s. 31–32. 
81 Prop. 2010/11:128, s. 31. 
82 Prop. 2010/11:128, s. 31. 
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biläggande av tvistefråga som har omedelbar betydelse för en parts talan 
anses vara en åtgärd för rättegångens förberedande. Kostnader som har 
uppkommit i samband med parternas försök att nå en överenskommelse om 
tvistefrågor som har haft omedelbar betydelse för parternas talan ska därmed 
vara ersättningsgill. Regeringens slutsats är att om dessa försök har bidragit 
till att tvistefrågorna utretts och klarlagts bör ersättning kunna utgå för en 
sådan kostnad.83 Eftersom uttalandet finns inordnat under avsnitt 6.4 i 
propositionen som handlar om särskild medling enligt rättegångsbalken, 
verkar regeringens uttalande inte avse medling enligt medlingslagen. 
Uttalandet skulle dock kunna tänkas vara ett argument för att även medling 
enligt medlingslagen borde kunna upptas som rättegångskostnader i en 
efterföljande tvist, om medlingen har bidragit till klarläggandet av 
tvistefrågorna och haft omedelbar betydelse för parternas talan.  
 
En annan kostnadsaspekt som har väl så stor praktisk betydelse för mindre 
kapitalstarka parter är rättsskyddsförsäkringens villkor. I doktrin från 2011 
har några av de största försäkringsbolagens villkor för rättsskyddsförsäkring 
granskats. Slutsatsen var att av de tre stora svenska försäkringsbolag vars 
villkor undersökts, hade alla inskränkt rätten till att få kostnader ersatta till 
medling enligt rättegångsbalken.84 Efter en kontroll av de gällande villkoren 
år 2017 kan konstateras att samma försäkringsbolag fortsatt endast ersätter 
särskild medling enligt rättegångsbalken.85 Som slutsats har således särskild 
medling enligt rättegångsbalken kostnadsmässiga fördelar framför medling 
enligt medlingslagen, vilket kan tänkas påverka parternas val mellan dessa 
båda former av medling.  

2.2.3   Annan  författningsreglerad  medling  
Medling finns reglerad i en stor mängd olika lagar.86 Medling finns bland 
annat reglerat inom familjerätt, brottmål och ett antal andra fall där de bärande 
syftena är mer specifika, såsom medling enligt begravningslagen (1990:1144) 
eller rennäringsförordningen (1993:384). 

                                                
83 Prop. 2010/11:128, s. 31. 
84 Engström 2011, s. 52–53. 
85 FOLKSAM, Försäkringsvillkor 1 januari 2017, C Gemensamma villkor och 
upplysningar, klausul C20; IF, Försäkringsvillkor HEM 2017, p. 8.4; TRYGG HANSA, 
Boendeförsäkring, Försäkringsvillkor 2016-01-01, D 4.1.5. 
86 Se bland annat 1 och 4 §§ lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder 
(”arrende- och hyresnämndslagen”); 11 kap. 6, 6 a §§ och 12 kap. 58 § jordabalken 
(1970:994); 46–53 §§ lagen (1976:826) om medbestämmande i arbetslivet 
(”medbestämmandelagen”); 1–4 §§ lagen (1980:612) om medling i vissa 
upphovsrättstvister; 10 § fjärrvärmelagen (2008:263) och 6 § fjärrvärmeförordningen 
(2008:526); 6 kap. 18 §, 18 a § föräldrabalk (1949:381); 4 § lagen (2002:445) om medling 
med anledning av brott; 35 c §§ rennäringsförordningen (1993:384); 1 kap. 1 § respektive 5 
kap. 3 § begravningslagen (1990:1144); 7 kap. 11 § lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. 
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Ett flertal andra exempel är från rättsområden som präglas av tvister med 
ekonomi- och maktobalanser mellan parterna och därtill kopplade 
skyddsregler för den svaga parten. Till den kategorin kan anses höra hyres- 
och arrendetvister som regleras i arrende- och hyresnämndslagen. Enligt 1 
och 4 §§ i arrende- och hyresnämndslagen kan Hyres- och Arrendenämnden 
medla i arrende-, bostadsrätts- och hyrestvister såväl i ett pågående mål som 
i ett särskilt medlingsärende. En tvist kan exempelvis bestå av att hyresvärd 
och hyresgäst inte kommer överens avseende ett hyresavtal. I det fallet kan 
en part ensam eller tillsammans med motparten begära att Hyresnämnden 
agerar medlare.87 Vid vissa lokalhyrestvister och tvister om 
anläggningsarrende föreskrivs till och med obligatorisk medling. Av 12 kap. 
58 § jordabalken (1970:994) framgår att om hyresvärden har sagt upp 
hyresavtalet och hyresgästen inte avser lämna lokalen utan att få ersättning, 
ska hyresgästen hänskjuta tvisten till Hyresnämnden för medling. Om 
hyresgästen underlåter att hänskjuta tvisten till Hyresnämnden förloras rätten 
till ersättning. Vidare stadgas i 12 kap. 58 a § jordabalken att om hyresgästen 
vill säga upp ett avtal för förlängning på ändrade villkor, ska hyresvärden 
underrättas om den ändring i de avtalade villkoren som begärs. Om parterna 
inte kommer överens, ska hyresgästen inom två månader från uppsägning 
hänskjuta tvisten till Hyresnämnden för medling. I 11 kap. 6, 6 a §§ 
jordabalken finns bestämmelser om arrendetvister som har motsvarande 
betydelse som de som avser lokalhyra och således föreskriver obligatorisk 
medling i Arrendenämnden. Vid medling enligt dessa bestämmelser ska 
Hyresnämnden enligt 12 a § första stycket arrende- och hyresnämndslagen 
yttra sig om marknadshyran för en lokal, och Arrendenämnden ska, i fall av 
arrendemedling, enligt 12 a § andra stycket yttra sig om den arrendeavgift 
som arrendestället kan antas betinga på öppna marknaden. Ett dylikt yttrande 
från Hyres- eller Arrendenämnd har presumtionsverkan i en efterföljande 
ersättningstvist.88 Enligt 7 § andra stycket arrende- och hyresnämndslagen 
kan även tvist som är anhängig vid allmän domstol, på domstolens 
förordnande hänskjutas till medling i hyres- eller arrendenämnd. En 
medlingsöverenskommelse som ingås inom medling inför hyres- eller 
arrendenämnd kan stadfästas om parterna begär det av nämnden, se 21 b § 
arrende- och hyresnämndslagen.  
 
Vidare finns för tvister inom arbetsrätten det så kallade Medlingsinstitutet, 
som är ett offentligrättsligt organ.89 Medling i arbetstvister regleras i 46–53 
§§ medbestämmandelagen där det framgår att Medlingsinstitutet har till 
uppgift att tillhandahålla och utse medlare för tvister mellan parter som 
                                                
87 Ds 2010:39, s. 31. 
88 Ds 2010:39, s. 31. 
89 Ds 2010:39, s. 32. 
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förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor eller om 
undertecknande av kollektivavtal. Enligt 49 § medbestämmandelagen får 
Medlingsinstitutet på begäran av medlare besluta om att skjuta upp 
stridsåtgärder om det främjar en god lösning av tvisten. Medlaren har således 
en viss beslutsrätt vilket skiljer sig mot hur medling vanligen är utformad.  
 
Slutligen kan även nämnas att det finns en medlingslag för vissa tvister om 
upphovsrätt. Medling enligt lagen ska kunna ske för att underlätta för parterna 
att ingå sådana kollektiva avtal som finns reglerade i lag (1960:729) om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Medlingsförfarandet är 
frivilligt och påkallas för närvarande genom framställning till regeringen som 
utser en i lagen kallad förlikningsman, med vilket avses det samma som en 
medlare, se 1–4 §§ lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister. 
En moderniserad lag om medling i upphovsrättstvister trädde i kraft 1 juli 
2017. Den nya lagen syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten, 
samt till att flytta handläggningen av ärenden enligt lagen från regeringen till 
patent- och marknadsdomstolarna.90 

2.3   Rättsverkningar  av  ett  avtal  om  
medling  

Ett avtal om medling kan ingås genom att parterna kommer överens om att 
medla innan en eventuell tvist uppstår, eller att de kommer överens efter en 
tvist har uppstått. En överenskommelse som nås inom en helt på avtal grundad 
medling kan göras verkställbar och får då bindande verkan, se 7–12 §§ 
medlingslagen. Ett problem som kan uppstå är dock när parterna i ett avtal 
ingånget före tvistens uppkomst har reglerat frågan om medling och en av 
parterna vägrar att gå med på medling när tvisten väl uppstått. Frågan som 
följer är då om parterna genom avtal kan tillskapa en tvingande medling. 
 
Ett exempel på en situation där problemet aktualiseras är om parterna har 
ingått ett avtal där det föreskrivs att parterna måste delta i ett 
medlingsförfarande innan talan i domstol får väckas. Om ena parten i strid 
med ett sådant villkor väcker talan i domstol och svaranden med stöd i 
avtalsvillkoret invänder mot domstolens behörighet, ställs domstolen inför 
frågan om medlingsklausulen utgör ett processhinder och talan därför ska 
avvisas. Problemet diskuterades uttryckligen i propositionen till 
medlingslagen.91 Regeringen uttalade till att börja med att parter i allmänhet 
har avtalsfrihet och fritt kan komma överens om hur dispositiva tvister ska 
lösas. Däremot anfördes att ett sådant avtal inte har någon processuell verkan 

                                                
90 Prop. 2016/17:119, s. 1. 
91 Prop. 2010/11:128, s. 42 f. 
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och därmed inte utgör ett processhinder i domstol. Detta beror på att det i 
svensk rättsordning finns en grundläggande princip med innebörd att 
processuella överenskommelser där parter avsäger sig rätten till 
domstolsprövning som regel är ogiltiga om inte annat följer av lag (”den 
processuella ogiltighetsprincipen”).92 Som stöd för denna princip hänvisar 
regeringen till lagrådet som i samband med rättegångsbalkens införande 
uttalade att ”[…] avtal i processuella frågor överhuvud taget anses vara 
ogiltiga, om ej motsatsen uttryckligen stadgas.”93 I doktrin har Westberg 
poängterat att lagrådets uttalande avsåg alla slags processuella frågor och inte 
endast avtal om processhinder. Westberg uttalar även att det finns prejudikat 
från Högsta domstolen där det förefaller som att principen inte har följts eller 
ens uppmärksammats.94 Att principen fortfarande gäller bekräftas emellertid 
som nämnts i propositionen till medlingslagen. Regeringens slutsats är ”[…] 
att även om det är möjligt för en part att avtala om medling, det alltid är 
möjligt att ångra sig och välja domstolsprövning.”95 Om parterna genom avtal 
vill göra medlingen tvingande är de således hänvisade till att tillskapa tvånget 
på kontraktsrättslig grund, exempelvis genom att införa en vitesklausul för 
det fall en part i strid med medlingsklausulen går direkt till domstol. 
Emellertid finns det de som ifrågasätter om vitesklausuler, som är ett 
normerat skadestånd, kan tillämpas om skada inte har skett.96 För att man ska 
kunna tala om en skada för det fall en part i strid med en medlingsklausul har 
gått direkt till domstol, kan tänkas att det måste visas att medling med en 
ovillig motpart med hög sannolikhet hade lett till en framgångsrik 
medlingsöverenskommelse och att domstolsförfarandet därför var en onödig 
extra kostnad. Det är svårt att i annat fall se på vilket sätt en skada kan anses 
ha uppkommit. Om det inte föreligger någon skada utgör vitet ett rent 
disciplinerande skadestånd, vilket enligt Westberg kan ses som främmande 
för svensk rätt.97 
 
Ett undantag från den processuella ogiltighetsprincipen är skiljeavtalet. 
Angående skiljeavtal har nämligen uttryckligen stadgats i lag att en domstol 
inte mot en parts bestridande får pröva en fråga som enligt ett skiljeavtal ska 
prövas av skiljemän, se 4 § lag (1999:116) om skiljeförfarande och 10 kap. 
17 a § rättegångsbalken. Angående möjligheten att införa en liknande 
reglering för avtal om medling gör regeringen bedömningen att ett sådant 
avtal inte bör utgöra rättegångshinder eller hinder mot skiljeförfarande. 
Anledningen som anförs till stöd för den bedömningen är att om en part ångrar 
ett avtal om medling är förutsättningarna för en framgångsrik medling små. 
                                                
92 Prop. 2010/11:128, s. 43. 
93 NJA II 1943, s. 611. 
94 Westberg, s. 283. 
95 Prop. 2010/11:128, s. 43. 
96 Westberg 2013, s. 434. 
97 Westberg 2013, s. 434. 



 24 

Regeringen uttalar vidare att även andra omständigheter kan ha inträffat efter 
avtalet om medling ingicks som gör det meningslöst att medla. I de fallen 
förlorar parterna bara tid och pengar på att tvingas engagera sig i ett 
medlingsförfarande.98 
 
Det kan tänkas att parter ibland har avtalat om en tvistlösning i flera 
obligatoriska steg. Exempelvis att parterna först måste försöka nå en lösning 
genom medling och därefter, om medlingen inte är framgångsrik, ska tvisten 
föras i ett skiljeförfarande. I det fallet är det troligt att tvistlösningsklausulen 
som helhet, till följd av den däri intagna skiljeklausulen, på svarandens 
invändning leder till avvisning i domstol.99 Ett annat problem som kan uppstå 
i det fallet är om ena parten vägrar att medla, men därefter i enlighet med 
tvistlösningsklausulen påkallar skiljeförfarande. Frågan är i det fallet om 
skiljenämnden anser sig obehöriga till det att parterna har uppfyllt klausulen 
om medling. Westberg verkar anse att skiljenämnden, till följd av den starka 
partsautonomin i skiljeförfarandet, troligen kommer att anse sig bundna av ett 
tvistlösningsförfarande i flera steg och därför vägrar låta en part inleda 
skiljeförfarande i strid mot medlingsklausulen om inte motparten går med på 
det.100 Det finns exempel på ett publicerat svenskt skiljeförfarande där 
situationen var liknande. I fallet förelåg en tvistlösningsklausul som angav att 
tvister skulle hänföras till en privatdomare vars avgörande skulle kunna 
överprövas i ett skiljeförfarande. Skiljenämnden bedömde att underlåtelsen 
att låta en privatdomare utsedd i enlighet med avtalet avgöra tvistefrågan, 
innan skiljeförfarande påkallats, innebar att skiljenämnden saknade 
behörighet. Anledningen som angavs var att då skiljenämndens kompetens 
härleds från parternas avtal kan inte endast kontraktets materiella delar 
tillämpas, utan hela huvudavtalet inklusive tvistlösningsförfarandet måste 
respekteras.101 Förvisso skiljer sig en privatdomare från en medlare på så vis 
att privatdomaren normalt meddelar ett, åtminstone civilrättsligt, bindande 
avtal.102 Det finns dock en likhet i att både ett avtal om att hänföra tvist till 
privatdomare eller avtal om att hänföra tvist till medling saknar processuell 
verkan enligt den processuella ogiltighetsprincipen.103 
 
Slutsatsen att ett avtal om medling kan få obligatorisk verkan om den finns 
intagen i en tvistlösningsklausul tillsammans med en skiljeklausul ska dock 
ställas mot att regeringen i propositionen tydligt uttalar att ett avtal om att lösa 
en tvist genom medling inte bör utgöra rättegångshinder eller hinder mot 

                                                
98 Prop. 2010/11:128, s. 43. 
99 Westberg 2013, s. 447; Maunsbach, s. 184. 
100 Westberg 2013, s. 433, 447. 
101 Case 21/1999, Stockholm Arbitration Report 2000:2, s. 81–86. 
102 Westberg 2013, s. 479, 487. 
103 Se Westberg 2005, s. 608; Westberg 2013, s. 485. 
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skiljeförfarande.104 Mot bakgrund av ställningstagandet i propositionen har 
det uttalats i doktrin att det numera framstår ”som i det närmaste grundlöst att 
argumentera för att ett avtal om att lösa en tvist genom medling utgör 
rättegångshinder eller hinder mot skiljeförfarande i Sverige.”105 Det förefaller 
ändå finnas en möjlighet för parter att i en tvistlösningsklausul i flera steg 
tillskapa en obligatorisk medling om skiljeförfarande är slutsteg. Frågan som 
följer är vilka krav som kan ställas på deltagandet och när medlingsförsöket 
ska anses avslutat, något som emellertid inte kommer försöka besvaras i 
denna uppsats. 

                                                
104 Prop. 2010/11:128, s. 42. 
105 Ficks, JT 2013/14, s. 737. 
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3   Komparativ  utblick:  olika  
tillvägagångssätt  för  att  
främja  medling  

3.1   Inledning  
Genom att ha studerat ett flertal västerländska rättsordningar går det att 
identifiera ett antal återkommande typer av regleringar som har införts för att 
främja användningen av medling. Dessa metoder ska i detta avsnitt behandlas 
var för sig i underavsnitt, där exempel tas från olika länder med erfarenhet av 
aktuell metod. Det är viktigt att betona att de tillvägagångssätt för att främja 
medling som behandlas endast är ett urval av ett flertal intressanta projekt och 
regleringar som har påträffats i litteraturen. De främjandemetoder som har 
valts ut tillhör dock de vanligast förekommande i västvärldens rättsordningar. 
Det måste vidare göras en reservation för att det är vanskligt att jämföra 
regleringar länder emellan eftersom olika rättssystem är komplexa och att en 
mängd faktorer, inte minst kulturella, samverkar parallellt. 
 
Till att börja med kommer olika typer av domstolsanknuten medling att 
behandlas. Det finns två huvudtyper av domstolsanknuten medling: sådan 
som kräver parternas samtycke, och sådan som beslutas helt av domstolen 
och är obligatorisk för parterna. Det finns ett flertal varianter däremellan där 
medlingen inte formellt sett är obligatoriskt men där domstolen utövar en mer 
eller mindre stark påtryckning på parterna. I en del länder är det helt upp till 
domstolens skön huruvida ett icke bindande förslag om medling ska ges till 
parterna,106 medan det i andra är obligatoriskt för domstolen att bedöma om 
medling kan komma ifråga.107 Därefter behandlas olika typer av ekonomiska 
incitament vilket är en frekvent använd metod. Sedan utvecklas något om de 
rättsordningar där deltagande i medling kan vara en nödvändig förutsättning 
för att få väcka talan i domstol. Antingen till följd av lag eller till följd av ett 
avtal parterna emellan som erkänns som processhinder av domstolarna. Efter 
det kommer några övriga metoder som kan användas för att främja medling 
att beröras. Avslutningsvis kommer resultatet, med hjälp av statistik och 
empiriska studier, av de olika projekt som behandlats att diskuteras. 

                                                
106 Så är fallet i exempelvis Schweiz och England, se Hopt & Steffek, s. 26–27. 
107 Såsom i Nederländerna, Ryssland och Österrike, se Hopt & Steffek, s. 27. 
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3.2   Domstolsanknuten  medling    

3.2.1   Frivillig   hänskjutning   till   medling   från  
domstolen  

Genom 42 kap. 17 § andra stycket rättegångsbalken kan rätten i Sverige 
besluta om särskild medling om parterna samtycker. Sådan hänskjutning till 
medling med parternas samtycke är ett mycket vanligt inslag i många 
rättsordningar. Bland annat i de nordiska länderna Norge, Danmark och 
Finland förekommer olika varianter av domstolsanknuten medling,108 men 
även Schweiz109 och Nederländerna kan nämnas som exempel.110 Att införa 
en möjlighet för domstolen att föreslå en frivillig hänskjutning till medling 
framstår som ett okontroversiellt och naturligt första steg att ta för en 
rättsordning. Det kan dock genomföras på ett flertal olika sätt, med olika 
nivåer av domstolens skyldigheter vad gäller att informera och bedöma 
lämpligheten av att hänskjuta parterna till medling.  
 
Den första nivån innebär att lagstiftaren helt lämnar det till domstolens 
diskretionära bedömning när medling ska föreslås. Så är fallet bland annat i 
Sverige och Schweiz, där det inte finns något uttryckligt krav på att domstolen 
ska undersöka fallets lämplighet för medling. I England har domstolarna 
behörighet att uppmuntra parterna att använda medling, men har inget 
uttryckligt krav på att domarna måste undersöka denna möjlighet för varje 
enskilt fall.111 Däremot backas reglerna i England upp med en möjlighet att 
genom rättegångskostnaderna straffa part som utan godtagbar anledning har 
vägrat att försöka lösa tvisten genom en alternativ tvistlösningsform.112 
England tillhör således inte helt och hållet den första kategorin. 
 
En andra nivå kan sägas vara de rättssystem där domstolen är skyldig att ge 
parterna råd om att medling, eller andra alternativa tvistlösningsformer, är 
möjliga men där ett sådant råd från domstolarna inte är bindande. I 
exempelvis Frankrike har rätten en generell skyldighet att informera om 
medling, men måste inte bedöma lämpligheten i varje enskilt fall.113 
 
I den tredje nivån finns en skyldighet för rätten att inte bara informera, utan 
också bedöma lämpligheten för medling i varje enskilt fall. Detta kombineras 
med en möjlighet att ge ett icke bindande råd till parterna huruvida medling 

                                                
108 SOU 2007:26, s. 84 ff.; Se Lindell 2006, s. 190 ff. 
109 Hopt & Steffek, s. 27. 
110 Schmiedel, s. 706. 
111 Hopt & Steffek, s. 27. 
112 Se avsnitt 3.3.3 nedan. 
113 Hopt & Steffek, s. 27. 
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eller annan tvistlösningsform rekommenderas. Exempel på länder med en 
sådan regulatorisk lösning är Nederländerna, Ryssland och Österrike.114 
 
I det fall lagstiftaren önskar införa en ännu skarpare reglering kan diverse 
tillvägagångssätt användas. Ett sätt kan vara att använda ekonomiska 
incitament i form av återbetalning av domstolsavgift eller genom fördelning 
av rättegångskostnaderna. Ett annat är att gå så långt att själva hänskjutandet 
är bindande och inte förutsätter parternas samtycke. I viss mån är den 
frivilliga hänskjutningen till medling av mindre intresse eftersom den redan 
finns införd i Sverige, utan att medlingsfrekvensen ökat nämnvärt. Därför 
kommer i de följande avsnitten att göras en mer utförlig behandling av de 
metoder som står för en högre grad av påtryckning och av de fall då 
medlingen rent formellt är obligatorisk, samt av de fall då medlingen inte 
formellt men reellt sett är obligatorisk. 

3.2.2   Obligatorisk  hänskjutning  till  medling  från  
domstolen  

Den mest ingripande åtgärden för parterna är att domstolen har en skyldighet 
att bedöma lämpligheten för medling i varje enskilt fall kombinerat med 
makten att beordra medling mot parternas vilja. Det finns flera exempel på en 
sådan lösning. I Norge kan rätten besluta om rättsmedling mot parternas vilja 
om det finns särskilda skäl till det.115 Även i USA finns det flera delstater som 
har infört en obligatorisk hänskjutning till medling. Florida är en delstat som 
har infört en särskilt framskjuten position för medlingen. I exempelvis fall av 
ren förmögenhetsskada räcker det att endast en part yrkar att målet ska 
hänskjutas till medling utan en materiell prövning av domaren för att så ska 
ske, om den begärande parten åtar sig att stå för medlingskostnaderna.116 
Andra tvistefrågor kan även hänskjutas till medling sua sponte, det vill säga 
på domarens initiativ utan parternas yrkande. Parterna måste då närvara på ett 
medlingstillfälle som bestämts i vederbörlig tid i förväg. En part som är 
frånvarande utan god anledning kan annars få rättens sanktioner mot sig om 
motparten yrkar det.117 Undantag från medlingen kan dock medges om en part 
kan visa att tvistefrågan tidigare har varit föremål för medling eller 
skiljeförfarande mellan parterna, om det är en rent rättslig fråga, eller om en 
god anledning av annat skäl visas. Regleringen i Florida har kombinerats med 
ekonomiska incitament, vilket kommer att redogöras för i avsnitt 3.3.2 nedan. 
I likhet med Florida finns i Ohio under förberedelsefasen i målet en möjlighet 

                                                
114 Hopt & Steffek, s. 27. 
115 Se 8 kap. 3 § 2 st. lov av 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister 
(”tvisteloven”). 
116 Section 44.102(2)(a) Florida Statutes. 
117 Kulms, s. 1263. 
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för rätten att, såväl självmant som på ena partens yrkande, hänskjuta tvisten 
till medling. En part som vägrar utan goda skäl för det kan möta rättens 
sanktioner. Inom sju dagar från delgivandet om beslutet att hänskjuta till 
medling ska en part som vill avböja inge en skriftlig redogörelse för skälen 
därför.118 Tyvärr saknas statistik på hur många parter som på detta vis med 
framgång undviker medlingsförfarandet.119 
 
Även i Texas kan en tvist hänvisas till medling av rätten självmant, eller om 
ena parten yrkar det. Det finns ingen lagstadgad rätt för parterna att hoppa av 
medlingen, men en part kan inom 10 dagar från delgivning inge en skriftlig 
invändning mot den planerade hänskjutningen. Om det finns rimliga skäl för 
invändningen kan rätten avstå från att hänskjuta tvisten till medling. 
Motsatsvis kan rätten, om den anser att medlingen har en möjlighet att lösa 
tvisten, bortse från invändningen.120 Tillämpningen av reglerna skiljer sig åt 
mellan domstolarna inom delstaten. Domstolarna i andra instans, the First 
Court of Appeals, har exempelvis domstolsinterna procedurregler där det 
anges att domstol i andra instans bör undvika bruket av obligatorisk 
medling.121 I de lokala reglerna för länsrätterna, County Courts, i Travis 
County anges däremot att domstolen ska hänskjuta alla tvister till medling om 
de är förberedda för att prövas materiellt och det kan förväntas att en 
huvudförhandling kommer att ta mer än tre timmar.122 
 
Ett land som kanske gått längre än andra är Australien, där obligatorisk 
medling har en framskjuten ställning. Möjligheten att hänskjuta tvistefrågor 
till medling utan parternas samtycke infördes redan 1997.123 Alla delstater i 
Australien har givit behörighet åt domstolarna att hänskjuta tvist till medling 
utan parternas samtycke.124 Även inom områden med ojämlika 
maktförhållanden tillämpas tvingande medling, just i syfte att tillhandahålla 
social och ekonomisk rättvisa där sådan annars är svår att nå för den svagare 
parten. Exempel på sådana områden är kommersiella tvister i 

                                                
118 Kulms, Mediation in the USA, s. 1261. 
119 Kulms, Mediation in the USA, s. 1262. 
120 Kulms, Mediation in the USA, s. 1265. 
121 Internal Operating Procedures of the Texas First Court of Appeals. 
122 Rule 2.2 of the Local Rules of Civil Procedure and Rules of Decorum for the County 
Courts at Law Travis County Texas. 
123 Se the Law and Justice Legislation Amendment Act 1997 (Cth) section 18. 
124 Se Federal Court of Australia Act 1976 (Cth), s. 53A; Civil Procedure Act 2005 (NSW), 
s. 26; Civil Proceedings Act 2011 (Qld), s. 43; Supreme Court Act 1935 (SA), s. 35; Civil 
Procedure Act 2010 (Vic), s. 48(2)(c); Alternative Dispute Resolution Act 2001 (Tas), s. 
5(1); Supreme Court Act 1935 (WA), s. 167(1)(q)(i); Local Court Act 1989 (NT), s. 16. 
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hyresförhållanden,125 tvister inom franchising,126 och skulder inom 
jordbruksnäringen.127  
 
I delstaten New South Wales infördes obligatorisk medling år 2000.128 Precis 
som i många andra jurisdiktioner var den främsta anledningen att minska 
belastningen på domstolarna genom minskade kostnader och snabbare 
processer.129 Domstolarna i New South Wales är skyldiga att bedöma 
lämpligheten och möjligheten för en medling att bli framgångsrik innan 
parterna hänskjuts till medling. Eftersom det saknas empiriska bevis för vilka 
typer av tvister som är mest troliga att kunna förlikas genom medling, följer 
domstolarna en mer intuitiv bedömning av omständigheterna i det enskilda 
fallet.130 Det har föreslagits att hänskjutning till medling inte ska ske förrän 
parterna har haft möjlighet att bedöma styrkan i sina positioner.131 I flera fall 
har emellertid medling beordrats innan alla inlagor har inlämnats, då 
parternas respektive positioner har ansetts tillräckligt kända och att invänta 
ytterligare inlagor skulle medföra obefogade förseningar.132 Att relationen 
mellan parterna är dålig eller att deras positioner skiljer sig åt betydligt är inte 
nödvändigtvis avgörande.133 Inte heller är storleken eller komplexiteten av 
tvisten ett hinder för domstolsbeordrad medling.134 Ifall en part däremot har 
en särskilt stark eller välutvecklad position är det dock inte särskilt troligt att 
medling beordras.135 
 
Det ska observeras att domstolarna är mycket måna om att göra en distinktion 
mellan tvång att delta i medlingen och tvång att nå en överenskommelse. I ett 

                                                
125 Exempel angående hyresförhållanden: Retail Leases Act 2003 (Vic), s. 87; Retail Leases 
Act 1994 (NSW), s. 68; Commercial Tenancy (Retail Shops) Agreements Act 1985 (WA), 
s. 25D; Fair Trading (Code of Practice for Retail Tenancies) Regulations 1998 (Tas) sch. 1, 
reg. 39. 
126 Exempel angående franchising: Competition and Consumer (Industry Codes – 
Franchising) Regulation 2014 (Cth). 
127 Exempel angående skulder inom jordbruksnäringen: Farm Debt Mediation Act 1994 
(NSW), s. 8; Farm Debt Mediation Act 2011 (Vic), s. 12; Fair Trading (Farming Industry 
Dispute Resolution Code) Regulations 2013 (SA), sch. 1. 
128 Genom the Supreme Court Amendment (Referral of Proceedings) Act 2000 (NSW). 
129 Se Waye, s. 220 med hänvisning till New South Wales Legislative Counsil, Daily 
Hansard, från 8 juni 2000. 
130 Waye, s. 221. 
131 GF II SA v OMFS Co 1 Ltd [2013] EWCA Civ 1288, [2014] 1 All ER 970. 
132 Zeccola v. Fairfax Media Publications Pty Ltd (No 2) [2014] NSWSC 421; se även 
Oasis Fund Management v. ABN Amro [2009] NSWSC 967. 
133 Det finns omfattande praxis som ger stöd för att medling kan beordras trots att parterna 
har positionerat sig långt ifrån varandra och/eller har en dålig relation, se exempelvis 
Michael Victor Henley: In the Estate of Hedy Jadwiga Weinstock and Leo Arie Weinstock 
[2013] NSWSC 975; King v. Linney [2009] NSWSC 911; Lidoframe Pty Ltd As Trustee for 
Logan Cypress and Framing Trust v. State of New South Wales [2006] NSWSC 1262; 
Higgins v. Higgins [2002] NSWSC 455. 
134 Idoport Pty Ltd v. National Australia Bank Ltd (21) [2001] NSWSC 427. 
135 Perpetual Trustee Company v McAndrew [2008] NSWSC 790; Re Anne Lewis Pty Ltd 
[2014] NSWSC 418; George Harrison v. Delcie Schipp [2002] NSWCA 27. 
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exemplifierande rättsfall uttryckte domaren att ”[…] whilst parties may be 
compelled to attend mediation sessions, they are not forced to settle and may 
continue with litigation without penalty.”136 Kritiker menar att distinktionen 
är meningslöst hårklyveri, särskilt med tanke på att det finns en reglerad 
skyldighet att delta i god tro.137 Domstolarna framhåller emellertid att 
deltagande i god tro inte kräver att endera parten måste ingå en 
överenskommelse eller att de måste visa en vilja att substantiellt skifta 
position eller göra eftergifter.138 God tro innebär, åtminstone i New South 
Wales, inte mer än att parterna håller ett öppet sinne i det att de visar sig 
villiga att framföra eller överväga förslag på en lösning.139 Om en part 
däremot obstruerar medlingen och det resulterar i onödiga tidsförluster för 
den efterföljande domstolstvisten, kan part straffas genom fördelningen av 
rättegångskostnaderna.140  
 
För att ge exempel från ett särskilt tvistområde finns det inom 
franchiseförhållanden en särskild tvingande reglering med en så kallad Code 
of Conduct, vilken innefattar ett flertal regler om hur parterna ska uppföra sig 
och agera i en tvist.141 Syftet med lagstiftningen är bland annat att utjämna 
obalansen mellan franchisegivare och franchisetagare, att minska 
kostnaderna för tvistlösning och öka förutsebarheten för berörda parter.142 För 
det fall en tvist uppstår angående ett franchiseavtal och parterna inte kan 
komma överens, kan en av parterna ensidigt hänskjuta tvisten till medling. 
Om ingen part hänskjuter tvisten till medling är parterna däremot fria att 
väcka talan.143 När en medlare emellertid är utsedd är parterna skyldiga att 
delta i medlingen och att försöka lösa tvisten. Viktiga faktorer för vad som 
ska anses vara ett försök att lösa tvisten beskrivs i lagen. Parterna ska delta i 
medlingen med ett, åtminstone utåt sett, försonande syfte genom att aktivt 
delta i möten som är utsatta i rimlig tid. De ska vidare inte under tvistens 
pågående agera på ett sätt som skadar franchiseförhållandet genom att 
leverera undermåliga tjänster och produkter eller underlåta att alls leverera. 
De ska även inom ramen för medlingen tydliggöra vad för slutresultat de 
avser uppnå och slutligen, de ska observera och efterleva sekretessen i 

                                                
136 Se Einstein J:s uttalande i Idoport Pty Ltd v. National Australia Bank Ltd (21) [2001] 
NSWSC 427 p. 24. 
137 Se Waye, s. 220 och Civil Procedure Act 2005 (NSW), s. 27. 
138 Se Aiton Australia Pty Ltd v. Transfield Pty Ltd (1999) 153 FLR 236, p. 148–159. 
139 Aiton Australia Pty Ltd v. Transfield Pty Ltd (1999) 153 FLR 236, p. 156. 
140 Se tillämpningen av Civil Procedure Act 2005 (NSW), s. 28 i Al Mousawy Bht Khamis 
v. Ja Byatt Pty Ltd and Others [2008] NSWSC 264. 
141 Se Competition and Consumer (Industry Codes – Franchising) Regulation 2014 (Cth) 
som gäller från och med 1 januari 2015. 
142 Waye, s. 225. 
143 Competition and Consumer (Industry Codes – Franchising) Regulation 2014 (Cth), cl. 
37. 
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förfarandet.144 Ansvarig för tillsynen av parternas efterlevnad av lagen är inte 
domstolen utan the Australian Competition and Consumer Commission 
(”ACCC”). ACCC undersöker eventuella brott mot reglerna antingen efter att 
motparten sänt in klagomål, eller på eget initiativ genom slumpmässiga 
kontroller. En part som underlåter att delta i medling kan straffas med 
sanktioner, i vissa fall i form av betydande viten.145 De flesta brott mot 
reglerna har emellertid i praktiken handlat om att part har sänt obehöriga 
representanter eller annat omedvetet beteende som har stått i strid med 
reglerna, snarare än att part inte har deltagit alls i medlingen.146 

3.3   Ekonomiska  incitament  

3.3.1   Inledning  
Som ett alternativ till att tvinga parterna genom mer eller mindre stränga 
sanktioner kan parter lockas till medling genom diverse ekonomiska 
incitament. Dessa kan framförallt delas upp i två slag. I ena fallet skapar staten 
ett incitament utan att ha egna direkta kostnader, exempelvis genom 
fördelning av rättegångskostnader. I det andra fallet tar staten på sig en direkt 
kostnad, genom utbetalning i form av bidrag, skatteavdrag eller genom en 
utökad rättshjälp.147 Det senare fallet kommer att tas upp i det följande 
avsnittet. Därefter behandlas hur incitament kan skapas för medling genom 
domstolens sätt att fördela rättegångskostnader. 

3.3.2   Subventioner  och  bidrag  
Skälet framför andra till att stater vill öka användningen av medling är att 
sänka kostnaden för tvistlösningen.148 Med det i åtanke finns det flera stater 
som bedömer att en investering i medling är lönsam, i vissa fall i så hög grad 
att staten använder sig av direkta bidrag till, och subventioner av, 
medlingsinstitut. Även om det finns kostnadsincitament för medling också 
utan statlig påverkan, genom att medlingen normalt är billigare och snabbare 
än både domstol och skiljenämnd, finns det en rik flora av exempel på sådana 
åtgärder. En metod är att parterna inte behöver betala arvode för de första 

                                                
144 Competition and Consumer (Industry Codes – Franchising) Reg. 2014 (Cth), cl. 36. 
145 Waye, s. 225; Competition and Consumer Act 2010 (Cth), s. 60L och 87B. 
146 ACCC, (2015) Franchising investigations. 
147 Se Hopt & Steffek, s. 32. 
148 Se Waye, s. 220 med hänvisning till New South Wales Legislative Counsil, Daily 
Hansard, från 8 juni 2000; Hopt & Steffek, s. 25, 32; Ellger, s. 933, 940; De Palo & Keller, 
s. 687; Medlingsresolutionen, p. 7–8. 
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timmarna av medlingen.149 En annan metod är att kostnaden för medlingen 
kan dras av från domstolskostnaderna för det fall medlingen misslyckas.150 
 
I USA ges flera andra exempel på ekonomiska incitament för medling. 
Delstaten Louisiana har ett domstolsanknutet medlingsprogram där medlarna 
måste hantera 10 % av sina tvister utan ersättning.151 I likhet därmed har 
Kalifornien ställt kravet att medlaren åtar sig åtminstone ett uppdrag utan 
ersättning per år för att vara med på domstolens lista över medlare.152 I 
delstaterna Florida, Iowa och Ohio baseras medlingsavgiften vid medling 
inom de domstolsanknutna medlingsprogrammen på parternas inkomst.153 En 
annan metod används i Italien som har infört skattelättnader för medling. 
Både på så vis att medling har undantagits stämpelskatt och genom att 
parterna kan göra skatteavdrag motsvarande hela medlingsavgiften upp till 
EUR 500 om medlingen är framgångsrik och motsvarande halva 
medlingsavgiften om medlingen misslyckas.154 Till följd av de låga beloppen 
kan det konstateras att det framförallt är kostnadskänsliga parter som 
påverkas. I Bulgarien får parterna en återbetalning om halva domstolsavgiften 
ifall de lyckas lösa tvisten genom medling. På liknande sätt erbjuds i 
Rumänien en fullständig återbetalning av domstolsavgiften om parterna 
under pågående rättstvist förliks genom medling.155 
 
En variant för att öka medlingen hos de minst bemedlade parterna, istället för 
subventioner, är att utsträcka omfattningen av den lagstadgade rättshjälpen. 
Som nämnts tidigare omfattas i Sverige den särskilda medlingen enligt 42 
kap. 17 § rättegångsbalken av rättshjälp enligt 18 § rättshjälpslagen. I Italien 
behöver en part som kvalificerar sig för rättshjälp inte betala 
medlingsavgiften när medlingen är obligatorisk.156 Rättshjälpslagstiftning är 
ett väldigt vanligt sätt att främja, eller åtminstone inte missgynna, medlingen 
i förhållande till domstolsförfarandet. I Österrike, Schweiz och Florida i USA 
begränsas rättshjälp för medling till särskilda typer av tvister, såsom 
familjemål.157 Rättshjälp i Frankrike begränsas istället till domstolsanknuten 
medling, det vill säga likt Italien knyts rättshjälpen till en särskild typ av 

                                                
149 En sådan subventionering görs i Nederländerna och i Sacramento i Kalifornien, se Hopt 
& Steffek, s. 33; Schmiedel, s. 713; Kulms, Mediation in the USA, s. 1259. 
150 Så är fallet i Japan, se Baum, s. 1045. 
151 Så kallat pro bono, se Kulms, Mediation in the USA, s. 1272. 
152 Kulms, Mediation in the USA, s. 1272–1273. 
153 Kulms, Mediation in the USA, s. 1272. 
154 De Palo & Keller, s. 673 f. 
155 Medlingsresolutionen, p. 6, se angående de empiriska resultaten i Bulgarien, p. 11, och i 
Rumänien, p. 12. 
156 De Palo & Keller, s. 675. 
157 Angående Österrike, Roth & Gherdane, s. 272; Angående Schweiz, Kumpan & Bauer-
Bulst, s. 1214; Angående Florida, Kulms, Mediation in the USA, s. 1264. 
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medling och inte till en särskild typ av tvist.158 Mer ovanligt är det däremot 
att utomprocessuell medling, det vill säga helt privat anstiftad sådan, omfattas 
av rättshjälp. Det finns dock ett par länder med en generell rättshjälp för 
medling i civila mål, såsom Bulgarien,159 Grekland,160 och Nya Zeeland.161 
Även i Nederländerna har privat anstiftad medling inkluderats bland de 
tvistlösningsmetoder som berättigar till rättshjälp.162 Kraven som ställs, 
utöver bevis på låg inkomst för den part som söker, är bland annat att 
medlaren måste vara inskriven i ett särskilt register och följa ett antal 
antagningskriterier. Rättshjälp kommer av naturliga skäl inte att beviljas för 
samma tvist två gånger, däremot kan parterna ansöka om att få hjälp av en 
advokat för det fall medlingen inte är framgångsrik.163 En idé som har 
framförts i litteraturen är att en part som mottar rättshjälp endast bör få hjälp 
på villkor att parten erbjuder sig medla. Ifall båda parterna mottager rättshjälp 
skulle de dessutom kunna tvingas till medling.164 Å ena sidan kan det anses 
vara diskriminerande mot låginkomsttagare, å andra sidan kan man anse det 
vara rimligt att villkora rättshjälp mot att den part som åtnjuter rättshjälpen 
åtar sig att föra sin tvist med lägsta möjliga kostnader. 

3.3.3   Fördelning  av  rättegångskostnader  
Att använda fördelning av rättegångskostnader som metod för att främja 
medling kan verka lockande både för domstolarna och för lagstiftaren. 
Kostnaden för att skapa det ekonomiska incitamentet för medling, i form av 
en piska, belastar då inte statens budget på det sätt som avdrag för 
domstolsavgiften eller direkta bidrag och subventioner gör. Istället flyttas 
kostnaderna till en vinnande part som genom att undvika alternativ 
tvistlösning anses ha föranlett onödig rättegång. 
 
Det finns även för denna typ av ekonomiska incitament ett stort antal länder 
som tillämpar metoden. I exempelvis Kalifornien har parter som underlåtit att 
delta i medlingen varit tvungna att bära rättegångskostnaderna i den 
efterföljande rättegången när det förelegat ett avtal med en bindande 
medlingsklausul.165 Utgången i fallen har emellertid vilat på kontraktuell 

                                                
158 Deckert, s. 472. 
159 I den bulgariska lagstiftningen är rättshjälp inte uttryckligen reglerat angående medling, 
men anses enligt doktrin likväl ingå, Georgiev & Jessel-Holst, s. 344. 
160 Medling omfattas av rättshjälp i Grekland. Rättshjälpen är dock en institution med liten 
praktisk betydelse i Grekland, Klamaris & Chronopoulou, s. 595. 
161 Privat medling omfattas i Nya Zeeland av rättshjälp om det finns en skälig anledning att 
tro att medlingen kommer att lösa alla eller delar av tvistefrågorna parterna emellan, se 
Berg, s. 1109. 
162 Schmiedel, s. 717 f. 
163 Schmiedel, s. 718. 
164 Hopt & Steffek, s. 42–43. 
165 Se exv. Leamon v. Krajkiewcz, 107 Cal. App. 4th 424, 433 (Cal. App. 5th Dist., 2003). 
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grund och var inte en följd av att domstolen utövade sin diskretionära makt. 
Domstolens roll begränsades till att ge verkställighet åt parternas 
överenskommelse. I Polen däremot följer det av lag att domstolen har rätt att 
frångå huvudregeln om att tappande part bär rättegångskostnaderna ifall en 
part som tidigare kommit överens om att medla därefter vägrar att delta i 
medlingen utan skälig anledning.166 En något annorlunda lösning men med 
en liknande effekt används i Italien. För en part som vägrar att delta i medling 
utan skälig anledning kan domstolsavgiften som parten måste bära dubblas.167 
Italien bjuder även på en annan omdiskuterad lösning för att utöva 
påtryckning mot parterna till att ta medlingen på allvar. Om parterna förkastar 
ett slutligt förslag på medlingsöverenskommelse från medlaren och förslaget 
visar sig likvärdigt med domslutet i en efterföljande rättegång kan domaren 
neka vinnande part att få sina rättegångskostnader ersatta. Domstolen kan 
tillämpa denna bestämmelse efter en diskretionär bedömning även om 
domslutet inte fullt ut motsvarar den föreslagna medlingsöverens-
kommelsen.168 Regeln kan dock med fog anklagas för att äventyra sekretessen 
i förfarandet när domaren har rätt att ta del av medlarens förslag på 
medlingsöverenskommelse. 
 
En mjukare regel som inte tar sikte direkt på, men har betydelse för, 
medlingen tillämpas på Nya Zeeland. I det fall en part som sedermera förlorat 
en rättegång innan rättegången påbörjats erbjöd den vinnande parten ett 
förlikningsförslag som var mer förmånligt än det domslut som meddelats, kan 
en minskning ske av de rättegångskostnader som lastas den förlorande parten. 
Ett sådant erbjudande kallas Calderbank, efter ett engelskt prejudikat. 
Calderbank-principen erkänns även på Nya Zeeland och anses av The New 
Zealand Law Commission vara ett lämpligt sätt att befrämja att parterna tar 
medlingen på allvar.169 På vissa tvisteområden finns det dessutom särskild 
reglering. För exempelvis hyrestvister gäller att om en part gått direkt till 
hyresdomstolen och domstolen anser att parterna borde ha fört tvisten till 
hyresmedling, kan parten tilldelas rättegångskostnaderna oavsett utgång.170 
 
I Australien finns det till och med en generell skyldighet för parterna att i 
första hand, före en rättegång, ta steg mot och försöka nå en 
samförståndslösning. I annat fall kan rätten tillämpa kostnadssanktioner mot 
den part som inte har iakttagit denna skyldighet.171 Ett land som gått ännu 
längre avseende att tillämpa kostnadssanktioner för att främja medling är 

                                                
166 Morek & Rozdeiczer, s. 784. 
167 De Palo & Keller, s. 677. 
168 Art. 13 i leg. förordning nr. 28/2010 om medling i kommersiella och civila mål (Italien). 
169 Berg, s. 1108–1109. 
170 Berg, s. 1109. 
171 Se The Civil Procedure Act 2005 (NSW) s. 18E och The Civil Dispute Resolution Act 
2011, s. 12; Hanks, s. 948. 
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dock England, där det finns en förhållandevis utbredd praxis av att använda 
rättegångskostnaderna som medel för att styra parterna mot alternativa 
tvistlösningsmetoder. Genom lagen Civil Procedure Rules (”CPR”), som 
trädde i kraft april 1999, gavs rätten särskilda möjligheter att tillämpa 
kostnadssanktioner.172 Enligt den engelska CPR kan rätten lasta en vinnande 
part som har nekat ett mer förmånligt förlikningserbjudande med 
rättegångskostnaderna.173 En vinnande part kan enligt CPR även lastas med 
rättegångskostnader för det fall parten inte har iakttagit skyldigheten att före 
en eventuell rättegång utröna huruvida en alternativ tvistlösningsform kan 
användas istället.174 Det dröjde dock innan domstolarna i England dristade sig 
att tillämpa den lagstadgade möjligheten till kostnadssanktion fullt ut.175 I 
Cowl v. Plymouth City Council176 uttalades hårda ord från en av domarna om 
den part som hade nekat motpartens erbjudande om att lösa tvisten genom ett 
alternativt förfarande: 

Today sufficient should be known about ADR to make the failure 
to adopt it, in particular where public money is involved, 
indefensible […] This case will have served some purpose if it 
makes clear that the lawyers acting on both sides of a dispute of 
this sort are under a heavy obligation to resort to litigation only 
if it is really unavoidable.177 

Emellertid tillämpades ingen kostnadssanktion i Cowl v. Plymouth City 
Council. I efterdyningarna av fallet fortsatte domstolarna att uppmuntra till 
alternativ tvistlösning i allmänhet och medling i synnerhet, men utan att göra 
det tvingande.178 Det dröjde till Dunnett v. Railtrack plc.179 innan domstolen 
klargjorde att en kostnadssanktion kunde tillämpas mot en vinnande part som 
vägrat att medla, genom att parten berövades de rättegångskostnader som 
denne annars hade haft rätt till. Vad som tidigare var en uppmuntran från 
domstolarna till alternativ tvistlösning och medling förvandlades därmed till 
något som kan kallas kvasi-obligatorisk medling.180 Efter fallet följde en 
omfattande praxis med tydliga oklarheter kring två frågor: Om en domstol 
kunde tvinga parter att delta i medling och, om inte det vore möjligt, huruvida 
domstolen kunde använda kostnadssanktioner mot en vinnande part som hade 
vägrat att medla.181 Principen som hade applicerats i Dunnett-fallet 

                                                
172 Se Civil Procedure Rules, 1998, SI 1998/3132. 
173 Civil Procedure Rules, part 36; Hanks, s. 940. 
174 Civil Procedure Rules, 44.3(2)–(5). 
175 Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1258. 
176 Cowl v. Plymouth City Council, [2001] EWCA (Civ) 1935. 
177 Cowl v. Plymouth City Council, [2001] EWCA (Civ) 1935, p. [25]–[27]. 
178 Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1258. 
179 Dunnett v. Railtrack plc., [2002] EWCA (Civ) 303. 
180 Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1258. 
181 Se Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1259 som hänvisar till följande fall: 
Leicester Circuits Ltd. v. Coates Brothers PLC, [2003] EWCA (Civ) 290; Partridge v. 
Lawrence, [2002] EWCA (Civ) 1122; och Hurst v. Leeming, [2001] EWHC (Ch) 1051. 
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tillämpades med varierande utgång. I Royal Bank of Can. Trust Corp. Ltd. v. 
Secretary of State for Defence182 nekades en part ersättning för 
rättegångskostnader till följd av en vägran att efterleva ett löfte att använda 
alternativ tvistlösning. Det fallet ska jämföras med Valentine v. Allen183 där 
principen från Dunnett-fallet inte följdes eftersom en part kunde visa ett 
seriöst försök att nå samförstånd och Hurst v. Leeming184 där Dunnett-
principen begränsades till att inte omfatta sådana fall där medlingen inte 
ansågs ha någon chans att lyckas.185 
 
Först genom de förenade fallen Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust 
och Steel v. Joy186 kom ett svar på frågorna. Fallet anses fortfarande vara det 
vägledande fallet om domstolens befogenheter att beordra medling.187 I båda 
fallen angavs som grund för överklagan att domaren i underinstans hade gjort 
fel när den vinnande svaranden fick ersättning för sina rättegångskostnader 
trots att han upprepade gånger hade avböjt kärandens förslag om att medla 
tvisten istället.188 De principiella uttalanden som domstolen gjorde i fallet är 
intressanta även för andra länder och kommer därför att tas upp i det följande. 
 
Till att börja med klargjorde domstolen att hänvisningar till alternativ 
tvistlösning i CPR i praktiken får förstås som hänvisningar till någon form av 
medling av en tredje part.189 Därefter uttalade domstolen något principiellt 
mycket viktigt, nämligen att tvång för att få ovilliga parter att hänskjuta sin 
tvist till medling vore en oacceptabel inskränkning i deras rätt till en 
domstolsprövning. Med hänvisning till Europadomstolens avgörande i 
Deweer v. Belgium190, där myndigheterna hade tillämpat en slags påtvingad 
förlikning som närmast hade karaktären av böter, drogs slutsatsen att 
medlingstvång vore en överträdelse av art. 6(1) i Europakonventionen och 
således otillåten. Dessutom menade domstolen att även om domstolarna hade 
haft rätt att beordra ovilliga parter att föra sin tvist till medling, vore det svårt 
att tänka sig en situation där det vore lämpligt att utöva den makten.191 För 
det fall rätten skulle hänskjuta parter mot deras protest till ett 

                                                
182 Royal Bank of Can. Trust Corp. Ltd. v. Secretary of State for Defence, [2002] EWHC 
(Ch). 
183 Valentine v. Allen, [2003] EWCA (Civ) 915. 
184 Hurst v. Leeming, [2001] EWHC (Ch) 1051. 
185 Se Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1259 som beskriver utvecklingen i praxis 
rörande Dunnett-principen. 
186 Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust och Steel v. Joy [2004] EWCA (Civ) 576, 
(”Halsey [2004]”). 
187 Se Hanks, s. 941 vars uttalande dock dateras till 2012. Författaren till den här uppsatsen 
har emellertid inte funnit någon praxisändring som ger skäl för en annan slutsats. 
188 Halsey [2004], p. 3 i domskälen. 
189 Halsey [2004], p. 5 i domskälen. 
190 Europadomstolens avgörande i Deweer v Belgium meddelat 27 februari 1980, nr. 
6903/75. 
191 Halsey [2004], p. 9 i domskälen. 
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medlingsförfarande, skulle det inte medföra annat än ökade kostnader för 
parterna, fördröjning av domstolsavgörandet och skada för den alternativa 
tvistlösningens goda rykte som en effektiv process.192 I vissa fall kan parterna 
behöva uppmuntran och viss påtryckning för att acceptera alternativ 
tvistlösning, men behovet av sådan uppmuntran bör minska efterhand som 
alternativa tvistlösningsformer visar sina fördelar ännu mer övertygande än 
hittills. Domstolen drar därför slutsatsen att domstolens roll är att uppmuntra, 
men inte att framtvinga medling.193 Kontentan av domstolens slutsats kan 
således tolkas som att medling bör kunna bli populärt på sina egna förtjänster 
och inte genom tvång. 
 
Därefter gick rätten över till att behandla kostnadsfrågan. Huvudregeln i CPR 
är att den tappande parten ska bära rättegångskostnaderna för den vinnande 
parten. Domstolen har dock rätt att fördela rättegångskostnaderna på annat 
vis den finner lämpligt.194 Eftersom en kostnadssanktion mot en vinnande part 
är ett undantag från huvudregeln, bör bevisbördan enligt domstolen ligga på 
den tappande parten att visa varför ett avsteg från huvudregeln ska ske. Den 
grundläggande principen, uttalar domstolen, är att ett sådant avsteg inte är 
rättfärdigat om det inte visas av den tappande parten att den vinnande parten 
har agerat oresonligt när denne vägrade delta i alternativ tvistlösning.195 
 
Avgörandet i Halsey klargjorde därmed två frågor för engelsk del. Först 
fastslogs att tvinga en part till medling inte var förenligt med rätten till en 
rättvis rättegång enligt art. 6(1) Europakonventionen. Vidare fastslogs att 
domstolen har rätt att tilldela en vinnande part rättegångskostnaderna i strid 
med huvudregeln, om den vinnande parten har agerat oresonligt när denne 
nekade motpartens erbjudande om att medla. Bevisbördan ligger dock på den 
förlorande parten att visa det oresonliga i motpartens agerande. Domstolen 
gick emellertid vidare och gav vägledning för vilka faktorer som kan anses 
relevanta för att bedöma om den vinnande part som vägrat alternativ 
tvistlösning har agerat oresonligt. Inledningsvis fastslår domstolen att 
alternativ tvistlösning inte är lämplig i varje enskilt fall och att det därför inte 
ska finns någon presumtion för medling. Vidare uttalas att frågan om en part 
har agerat oresonligt ska bedömas med hänsyn till alla relevanta 
omständigheter i det specifika fallet. Därefter ges en lista på de faktorer som 
kan vara relevanta, där domstolen särskilt poängterar att listan inte är 
uttömmande.196 Följande faktorer radas upp: 

                                                
192 Halsey [2004], p. 10 i domskälen. 
193 Halsey [2004], p. 11 i domskälen. 
194 Civil Procedure Rules, 44.3(2)–(5). 
195 Halsey [2004], p. 13 i domskälen. 
196 Halsey [2004], p. 16 i domskälen. 
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-   Tvistens natur, exempelvis är medling inte lämpligt när tvistefrågorna 
uteslutande avser rättsliga bedömningar. 

-   Styrkan i positionen, exempelvis ska en kärande som framställer krav 
som helt saknar fog inte kunna tvinga svaranden att medla tvisten 
under hot om kostnadssanktion. 

-   Andra förlikningsmetoder har redan prövats, exempelvis när 
förlikningserbjudanden har framställts men nekats. 

-   Kostnaden för medling vore oproportionerligt hög, vilket är fallet om 
tvistesumman är mycket låg. 

-   Dröjsmål, när förslag om medling framställs sent under rättegången. 
-   Huruvida medlingen hade rimliga förutsättningar till framgång, 

denna punkt är svår att exemplifiera då bedömningen i högsta grad 
beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Något som kan tänkas 
vara relevant är att den tappande parten själv har agerat oresonligt och 
inte givit den sedermera vinnande parten anledning att se medling som 
en framkomlig väg.197 

 
Efter att domstolen avhandlat dessa principiella utgångspunkter gick den 
vidare med att applicera principerna och bedöma omständigheterna i de 
specifika fallen. Dessa omständigheter kommer inte att beröras men det kan 
konstateras att bevisbördan på den tappande parten att visa att den vinnande 
parten agerat oresonligt, genom att neka till att medla, är en tung börda att 
bära och att parterna i fallet inte lyckades övertyga domstolen att 
kostnadssanktioner skulle ha tillämpats.198 

3.4   Medling  som  ett  nödvändigt  villkor  för  
en  domstolsprövning  

3.4.1      Inledning  
I det här avsnittet kommer två former av obligatorisk medling att behandlas 
där medlingen utgör en förutsättning för att domstolen ska ta upp tvisten till 
prövning och utebliven medling följaktligen utgör ett processhinder. Först 
behandlas exempel där medling på lagstadgad grund har gjorts till en 
obligatorisk förutsättning för att få väcka talan. Därefter uppmärksammas de 
fall då domstolarna erkänner ett avtal där parterna avtalat att talan i domstol 
inte får väckas förrän ett medlingsförfarande har företagits. 
 
 

                                                
197 Se Halsey [2004], p. 17–33 i domskälen med förklaringar till bedömningsfaktorerna. 
198 Halsey [2004], p. 50–54 och 71–82. 
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3.4.2   Medling   som   ett   lagstadgat   villkor   för   en  
domstolsprövning  

En förhållandevis sällsynt lösning för att förmå parter att medla är att i lag 
göra deltagande i medling till en förutsättning för att kunna väcka talan i 
domstol. Detta tillvägagångssätt för att öka användandet av medling är den 
mest långtgående inskränkningen i parternas dispositionsrätt och kan anses 
problematisk i förhållande till rätten till en rättvis rättegång. I de flesta fall 
har en sådan reglering införts för en avgränsad typ av tvister. På det viset har 
i Florida införts en särskild ordning för att väcka talan i fall rörande medicinsk 
felbehandling. Före talan kan väckas måste svaranden få ett meddelande om 
kärandens intention att stämma. Inom 90 dagar därefter ska svaranden eller 
dennes försäkringsbolag undersöka huruvida kärandens talan har något fog 
för sig. När en sådan undersökning före rättegång har företagits kan endera 
av parterna begära att domstolen avgör om talan är välgrundad. Om 
undersökningen bedöms uppfylla de lagstadgade kraven kan talan väckas och 
parterna måste delta personligen i obligatorisk medling inom 120 dagar 
därefter.199 
 
På ett liknande vis har Kalifornien antagit obligatorisk medling för bland 
annat försäkringstvister. Det fungerar på så vis att domstolen, så fort stämning 
har lämnats in, ex officio hänskjuter tvisten till medling. Således sker en 
kategorisk hänskjutning till medling.200 Även i Australien återfinns ett flertal 
regleringar med kategorisk hänskjutning till medling, där deltagande i 
medlingen är en nödvändig förutsättning för att senare kunna väcka talan. Så 
är fallet exempelvis i delstaten New South Wales för tvister avseende skulder 
inom jordbrukssektorn.201 Det finns flera exempel på en sådan reglering såväl 
från andra delstater,202 som på federal nivå.203 
 
I delstaten Ontario i Kanada finns en relativt långtgående reglering av 
obligatorisk medling som omfattar en lång rad civila och kommersiella 
tvister. Syftet är att reducera kostnaden och tidsåtgången samt underlätta en 
tidig och rättvis lösning på tvisterna.204 När en stämning har utfärdats måste 
parterna inom 180 dagar från att det första svaromålet har inkommit påbörja 

                                                
199 Se paragraferna 766.104(1), 766.106, 766.108(1), 766.203, 766.206 Florida Statutes. 
200 För ett exempel, se Michelson v. Mid-Century Insurance Co., 83 Cal. App. 4th 450, 457 
(Cal. App. 2nd Dist., 2000). 
201 Se Hanks, s. 930, 945 och Farm Debt Mediation Act 1994 (NSW); I New South Wales 
även Retail Leases Act 1994 (NSW) och Legal Profession Act 2004 (NSW). 
202 Se exempelvis Retail Leases Act 2003 (Vic), s. 87 i delstaten Victoria och Personal 
Injury Proceedings Amendment Act 2002 (Qld) samt Motor Accident Insurance Amendment 
Act 2000 (Qld) i delstaten Queensland. 
203 Regleringen på federal nivå avser familjerättsliga mål och har en möjlighet för parterna 
att hoppa av om vissa faktorer som gör medling olämplig är för handen, se Hanks, s. 945. 
204 Se r. 24.1.01 Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. 
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medling med ett obligatoriskt krav på fysiskt deltagande.205 Det finns även ett 
krav på parterna att inför första sessionen förbereda en redogörelse av 
tvistefrågorna och hur parterna ställer sig till dessa.206 En part som underlåter 
att uppfylla dessa krav kan möta flera långtgående sanktioner. Rätten kan 
bland annat avvisa handlingar som lämnats in av parten i målet, avvisa talan 
om den part som överträtt reglerna är kärande eller avvisa svaromålet om 
parten som gjort sig skyldig till överträdelse är svarande, och/eller tilldela 
rättegångskostnader med överträdelsen i åtanke.207 
 
Det land som har infört den kanske mest omfattande regleringen för 
obligatorisk medling är Italien. Till följd av ett extremt belastat 
domstolsväsende införde Italien obligatorisk medling år 2010.208 Regleringen 
omfattar ett stort antal typer av tvister såsom rättigheter in rem, bodelning, 
arv, jordegendomar, privat leasing, kommersiell leasing, civilt ansvar för 
medicinsk felbehandling, förtal, försäkrings-, bank- och finansiella kontrakt, 
granntvister och civilt ansvar för olyckor orsakade av fordon och fartyg.209 
Däremot undantas interimistiska och preventiva åtgärder.210 För de tvister 
som omfattas gällde tidigare att käranden inte kunde väcka talan i domstol 
förrän denne hade försökt att medla tvisten, konsekvenserna var således 
långtgående 211 Skyldigheten ålades endast käranden och inte svaranden som 
därför oftast uteblev.212 Den obligatoriska medlingen drogs dock tillbaka 
sedan Italiens konstitutionsdomstol underkänt lagen eftersom den ansågs 
hindras av konstitutionen.213 Lagen återinfördes på nytt 2013 och har därefter 
gällt sedan dess.214 En viktig ändring är dock att lagen innehåller en så kallad 
opt-out möjlighet genom vilken parterna kan dra sig ur medlingen på ett tidigt 
stadium.215 Parterna är därför formellt sett inte längre skyldiga att fullfölja 
medlingen, men det bör hållas i åtanke att domaren kan neka en vinnande part 
att få sina rättegångskostnader ersatta om den parten, eller båda parterna, har 
förkastat ett slutligt förslag på medlingsöverenskommelse från medlaren och 
förslaget senare visar sig likvärdigt med domslutet i den följande 

                                                
205 Se r. 24.1.09 Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. 
206 Se r. 24.1.10 Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. 
207 Se r. 24.1.13 Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. 
208 Se leg. förordning nr. 28/2010 om medling i kommersiella och civila mål; Matteucci, s. 
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rättegången.216 Emellertid är det så att medlaren kan lämna ett slutligt förslag 
på medlingsöverenskommelse, men måste inte göra så.217 Med anledning av 
den omfattande och ingripande lagstiftning som Italien införde med 
obligatorisk medling är det särskilt intressant att följa de praktiska effekter 
lagstiftningen lett till, vilket kommer att diskuteras i avsnitt 3.6.2 nedan. 

3.4.3   Medling   som   ett   avtalat   villkor   för   en  
domstolsprövning  

Ett avtal där medling utgör ett obligatoriskt försteg för att väcka talan i 
domstol saknar verkan som processhinder i Sverige. Frågan har diskuterats 
upprepade gånger i Sverige, såväl i litteraturen218 som i förarbetena219. 
Slutsatsen från lagstiftarens sida har emellertid varit densamma. Medling 
bygger på parternas medverkan och innefattar inte samma 
rättssäkerhetsgarantier som en domstolsprövning eller skiljeförfarande. Om 
en part ångrar sig efter att ha träffat avtal om medling anses förutsättningarna 
för en lyckad medling dessutom vara små. Detsamma gäller om något annat 
inträffar efter att avtalet ingicks som gör att medlingen får anses meningslös. 
Det är då endast en onödig tidsförlust att tvinga parterna att delta i 
medlingen.220 Av intresse är därför hur frågan har hanterats utomlands. 
 
Rättsläget i USA avseende i vilka fall ett avtal om medling utgör ett 
processhinder är något splittrad. På delstatsnivå är frågan oreglerad då det 
endast finns lagstiftning om verkställighet av skiljeavtal men inte om 
medlingsavtal. I flera fall har dock domstolarna med analogiskt stöd från 
regleringen om skiljeavtal beordrat medling i enlighet med ett avtal.221 I 
doktrinen har det uttalats att det finns svagt stöd för att med grund i 
lagstiftningen om skiljeavtal bifalla yrkande av särskild fullgörelse av en 
mindre strukturerad tvistlösningsform såsom medling.222 Trots ett svagt stöd 
förefaller dock avtalsvillkor som anger medling som ett obligatoriskt försteg 
till domstolsprocess kunna genomdrivas mot ena partens vilja. Det 
avtalsvillkor som reglerar medlingsskyldigheten måste dock vara klart och 
otvetydigt. Ett villkor som endast anger en möjlighet att välja mellan medling 
och skiljeförfarande kan inte genomdrivas för att tvinga in motparten i ett 

                                                
216 Art. 13 leg. förordning nr. 28/2010 om medling i kommersiella och civila mål. 
217 Art. 11(1) leg. förordning nr. 28/2010 om medling i kommersiella och civila mål. 
218 Se bland annat Söderlund, s. 187 ff. och Ficks, s. 736–744. 
219 Se Ds 2010:39 s. 65–66 och prop. 2010/11:128 s. 42–43. 
220 Se prop. 2010/11:128, s. 43. 
221 Så var fallet i bland annat AMF Inc. V. Brunswick Corp. 621 FS 456, 462 f. (E.D.N.Y., 
1985); CB Richard Ellis, Inc. V. American Environmental Waste management, 1998 WL 
903495 (E.D.N.Y., 1998); och Fisher v. GE Medical Systems, 276 FS 2d 891, 893 f. (M.D. 
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medlingsförfarande.223 För det fall talan väcks i domstol utan att en skyldighet 
att medla iakttagits har domstolsförfarandet i praxis ofta vilandeförklarats tills 
ett medlingsförfarande är avslutat.224 Två typer av kontrakt där det är vanligt 
förekommande med klausuler som föreskriver medling som obligatoriskt 
försteg till rättegång är franchise- och distributionsavtal. Även om det saknas 
stöd i lagstiftning finns det i praxis flera exempel på när svaranden, då 
käranden inte iakttagit medlingsklausulen, med framgång kunnat yrka på 
avvisning av käromålet.225 Det finns dock vissa fall då det finns hinder mot 
att verkställa en sådan obligatorisk medlingsklausul. Exempelvis kan ett 
dylikt yrkande om fullgörelse av medlingen endast verkställas om det står i 
överensstämmelse med lag och allmän ordning.226 
 
Även i England är situationen splittrad. Ett uppmärksammat fall som 
avhandlade frågan var Cable & Wireless plc. v. IBM United Kingdom Ltd.227 
I fallet förelåg en medlingsklausul som innehöll följande lydelse: 

If the matter is not resolved through negotiation, the Parties 
shall attempt in good faith to resolve the dispute or claim 
through an Alternative Dispute Resolution (ADR) procedure as 
recommended to the partes by the Centre for Dispute 
Resolution.228 

Domstolen uttalade att klausulen, genom att den hänvisade till ett välkänt 
tvistlösningsinstitut, innehöll en tillräckligt väldefinierad ömsesidig 
skyldighet för parterna att påbörja medlingsprocessen och välja en medlare, 
samt åtminstone presentera tvisten för medlaren. Hänvisningen till alternativ 
tvistlösning ansågs analog till ett skiljeavtal och representerade därför ett 
självständigt avtal som kunde genomföras mot ena partens vilja genom att 
målet i domstolen vilandeförklarades.229 Efter utgången i Cable & Wireless 
föreföll det således som att en alternativ tvistlösningsklausul kunde 
genomdrivas ensidigt. Avgörandet kritiserades bland annat för att det inte 
fastställde något slags minimikriterium för vad en alternativ 
tvistlösningsklausul måste innehålla avseende det rent praktiska och 
logistiska tillvägagångssättet.230 I fallet förelåg kort och gott en hänvisning 

                                                
223 Se Kulms, Mediation in the USA, s. 1269 och rättsfallet Advanced Bodycare Solutions 
LLC v. Thione International, Inc., 2007 WL 1246024 (S.D. Fla., 2007). 
224 Se exempelvis Philadelphia Housing Authority v. Dore & Associates Contracting, Inc., 
111 FS 2d 633 f. (E.D. Pa., 2000); US v. Bankers Insurance Co., 245 F. 3d 315, 321 f. (4th 
Cir., 2001); och Lynn v. General Electric Company, 2005 WL 701270 (D. Kan., 2005). 
225 DeValk Lincoln Mercury, Inc. v. Ford Motor Company, 811 F.2d 326, 335 f. (7th Cir., 
1987); Bill Call Ford, Inc. v. Ford Motor Company, 830 FS 1045 (N.D. Ohio, 1993). 
226 The State ex rel. Hunter v. Patterson, 664 N.E. 2d 524, 525 (Ohio, 1996); Laeyt v. Laeyt, 
268 A.D. 2d 815–816 (Me., 1970). 
227 Cable & Wireless plc. v. IBM United Kingdom Ltd, [2002] EWHC 2059 (Comm), 
(”Cable & Wireless [2002]”). 
228 Se domskäl av Mr. Justice Colman i Cable & Wireless [2002]. 
229 Se domskäl av Mr. Justice Colman i Cable & Wireless [2002]. 
230 Carrel, s. 558–563. 
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till ett tvistlösningsinstitut utan att en specifik metod faktiskt angavs. 
Dessutom stod avgörandet i kontrast till tidigare praxis om verkställighet av 
alternativa tvistlösningsklausuler, då det relativt tydligt hade gällt att 
tvistlösningsklausuler som avsåg förfaranden som inte ledde till ett bindande 
avgörande inte kunde genomdrivas.231 
 
Efter fallet Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust och Steel v. Joy232 
klarlagdes emellertid situationen och en ny riktningsförändring vidtogs när 
domstolen fastslog att tvinga parter till medling vore i strid med art. 6(1) 
Europakonventionen och således en otillåten inskränkning av rätten till en 
domstolsprövning. Utgången talar emot all typ av medlingstvång genom 
nekande av domstolsprövning i England. Således bör avgörandet Cable & 
Wireless plc. v. IBM United Kingdom Ltd vara överspelat.233 Frågan om 
tvingande medling är i strid med rätten till domstolsprövning är dock inte helt 
klar med tanke på EU-domstolens praxis.234 
 
I Frankrike är situationen tydligare. Efter ett avgörande i Cour de cassation 
fastslogs att en överenskommelse om att medla är juridiskt bindande och 
generellt kan genomdrivas, även mot ena partens vilja. Enligt praxis utgör en 
dylik medlingsklausul en sådan avtalad skyldighet som parterna enligt lag 
måste åtlyda och har därmed bindande kraft.235 Den uppfattningen förefaller 
också ha brett stöd i doktrinen.236 Medlingsklausulen måste emellertid vara 
skriftlig och inte stå i strid med kontraktsrätten i övrigt, såsom regleringen av 
oskäliga avtalsvillkor.237 Ett avtal om medling medför ett flertal åtaganden 
som parterna är skyldiga att efterleva. Parterna får till att börja med endast 
initiera en domstolsprocess i det fall medlingen misslyckas, om inte parterna 
gemensamt väljer att avstå från överenskommelsen. Vidare måste parterna 
vidta alla nödvändiga steg för att organisera medlingsförfarandet rent 
logistiskt och delta med lojalitet och i god tro. En part som inte uppfyller 
dessa plikter kan annars bli civilrättsligt ansvarig om det har skett med uppsåt 
eller av vårdslöshet. I praktiken är det dock mycket svårt att visa skada för 
motparten och det är därför svårt att genomdriva de typiska civila påföljderna 
                                                
231 Channel Tunnel Group Ltd. v. Balfour Beatty Constr. Ltd., [1993] A.C. 334 (H.L. 1993), 
1993 WL 965536; Cott UK Ltd. v. Barber Ltd., [1997] 3 All E.R. 540 (Q.B.) 1997, 1997 
WL 1105628; Halifax Fin. Serv. Ltd., v. Intuitive Sys. Ltd., [1999] 1 All E.R. 303 (Q.B. 
1998), 1998 WL 1042283; Se även Carrel, s. 551. 
232 Halsey [2004]. 
233 Hanks, s. 942. 
234 Se EU-domstolens dom den 18 mars 2010 i de förenade målen C-317/08– C-320/08, 
Alassini m.fl. som behandlas i avsnitt 3.7 (”Alassini m.fl.”). 
235 Se Deckert, s. 468 med hänvisning till art. 1134 i Code Civile och rättsfallen Cour de 
cassation, Cass. civ. 1, 30 oktober 2007, nr 06-13.366; och Cour de cassation, Cass. Civ., 
28 november 1995, Rev. Arbitrage 1996, 614; se även Cour de cassation, Cass. Civ. 1, 6 
maj 2003, nr. Z 01-01.291, RDC 2003, 182. 
236 Se Deckert, s. 468 fotnot 48. 
237 Deckert, s. 468. 
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såsom skadestånd.238 Den mest ingripande konsekvensen av ett bindande 
avtal om att medla är istället att en domstolstalan som väcks i strid med en 
överenskommelse om att medla ska avvisas på svarandens invändning, enligt 
ett domslut från Cour de cassation år 2003.239 Som slutsats kan således en 
överenskommelse om att medla i händelse av tvist medföra ett dispositivt 
processhinder i Frankrike. 

3.5   Övriga  metoder  
Avslutningsvis kommer kort att nämnas några andra initiativ för att stärka 
medling som ofta kombineras med de ovan redogjorda metoderna. Till att 
börja med är det vanligt förekommande att stater på olika vis försöker stärka 
medlarnas kvalitet och därmed deras anseende. Detta kan uppnås både genom 
att anta en extensiv reglering med specifika krav för vilka som får vara 
medlare eller genom att det i princip lämnas till marknaden att anlita den 
medlare som gjort sig ett namn under fri konkurrens. Ett exempel på det förra 
tillvägagångssättet är Österrike där det finns detaljerade och bindande krav 
på kontinuerlig träning för medlare.240 I England ges ett exempel på det senare 
tillvägagångssättet där medlingsyrket i princip har lämnats till den fria 
marknaden att utformas. Däremot finns i England the Civil Mediation 
Council, vilket är ett privat råd som finansieras med statliga medel. Rådet 
utfärdar ett särskilt kvalitetssigill till privata medlingsorganisationer för att 
garantera att de uppfyller vissa minimikrav.241 
 
En annan vanlig metod syftar till att parterna, i länder där de förvisso inte är 
tvungna att medla, åtminstone ska överväga medling genom olika 
skyldigheter att informeras om och/eller ta ställning till medling. I 
Nederländerna tillhandahålls således ett slags självtest som parterna ska 
besvara vilket kan ge ett svar på om medling är lämpligt. Frågorna avser om 
parterna ser en möjlighet av att nå en resonlig lösning, om de är intresserade 
av en snabb lösning, om de återkommande kommer att behöva vara i kontakt 
med varandra, om de vill kunna vara med och påverka lösningen på tvisten, 
om de ser det underliggande problemet även som en fråga om bristande 
kommunikation, om de tror att medling kan lösa även andra konflikter med 
motparten, och om de önskar spara in väsentligt på tvistlösningskostnaderna. 
När parterna besvarar frågorna är det tänkbart att de också i vissa fall öppnar 
upp ögonen för medling som tvistlösningsform.242 
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I samma syfte föreskrivs i Sacramento i Kalifornien en skyldighet för parterna 
att till domstolen inge ett utlåtande om medling, oavsett om ett 
medlingsförfarande är bestämt att företas eller inte. I utlåtandet ska parterna 
identifiera tvistefrågorna samt överväga möjligheterna att lösa tvisten genom 
ett förfarande utanför domstolen.243 På liknande vis finns i Tyskland en 
skyldighet för parterna att i stämningsansökan ange om de har försökt sig på 
medling eller någon annan alternativ tvistlösningsform och om det finns 
hinder mot en sådan procedur. Detta sammanhänger också med en skyldighet 
för advokater att informera klienten om alternativ tvistlösning under det stadie 
i klientkontakten där den mest lämpliga tvistlösningsmetoden ska 
övervägas.244 En liknande skyldighet för advokater finns i Italien och 
Polen,245 samt i flera delstater i USA.246 

3.6   Studier  om  empiriska  erfarenheter  av  
medling  och  medlingens  resultat  

Man kan fråga sig om syftena med de projekt och regleringar som behandlats 
ovan verkligen uppnås. Vidare kan man undra över vilka följder dessa projekt 
och regleringar har. För att besvara dessa frågor ska i detta avsnitt presenteras 
resultat från ett antal empiriska studier och diverse statistik som finns 
tillgänglig från några av de jurisdiktioner som presenterats tidigare i 
uppsatsen. Först och främst måste det dock observeras att det är förenat med 
stor osäkerhet att jämföra statistik länder emellan eftersom resultaten från 
olika typer av regleringar är beroende av samspelet med den omgivande 
rättskulturen. En betydande aspekt av hur väl medlingen fungerar är nämligen 
uppfattningen och attityden både hos parterna och de rättsliga aktörerna, 
såsom domare och advokater.247 I det fall resultaten i ett visst land har blivit 
otillfredsställande kan det hur som helst vara en indikation på att Sverige inte 
bör välja samma väg. På samma vis kan övertygande empiriska erfarenheter 
från ett annat land vara en fingervisning om att en dylik metod kan fungera 
även i Sverige. 

3.6.1   Medlingens  tidsåtgång  och  kostnader  
För att kunna ställa medling i relation till de mer traditionella 
tvistlösningsformerna skiljeförfarande och domstolsförfarande kommer det 
här att presenteras statistik över den typiska varaktigheten och kostnaden för 
ett medlingsförfarande. Statistiken syftar även till att undersöka det ofta 
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anförda argumentet att medling är en mer kostnadseffektiv 
tvistlösningsmetod.  
 
Enligt en studie från en tvistlösningsorganisation i Nederländerna var den 
genomsnittliga tidsåtgången för ett medlingsförfarande från tidpunkten för 
begäran om medling fram till en överenskommelse 10 veckor under år 1998 
och 2005. Enligt en annan studie var tidsåtgången 14 veckor från 1993 till 
2002.248 I Frankrike hade medlingstjänsten hos det franska 
Finansdepartementet, som är verksamma i offentligrättsliga tvister, en 
genomsnittlig tidsram av 103 dagar.249 En liknande tidsåtgång för medling 
förekommer i Tyskland, där en pilotstudie om rättsmedling för åren 2005–
2006 visade ett genomsnitt om 75 dagar.250 I tysk doktrin uppskattas 
tidsåtgången för medling vara allt från ett par veckor, upp till 2 eller 3 
månader.251 Kanada däremot, uppvisade i en rapport om domarmedling från 
år 2006 att väntetiden i Montreal för att den första medlingssessionen skulle 
börja var sju månader. Rättsmedling var dock likväl betydligt snabbare än 
domstolsprocessen.252  
 
I Tyskland ges även tillförlitlig statistik över tidsåtgången i 
domstolsprocessen genom den federala statistikbyrån. Enligt denna var år 
2010 det genomsnittliga tidsförloppet i civilmål 4,7 månader i lokala 
domstolar, 8,1 månader i regional domstol, 16,7 månader i regionala 
överklagandedomstolar (inkluderar tidsåtgången i första instans), och 24,6 
månader till domslut i de högsta regionala domstolarna (inkluderar 
tidsåtgången i lägre instans).253 Den genomsnittliga tidsåtgången för 
domstolsprocesser i europeiska länder presenteras även återkommande av 
Europarådet. I en studie av år 2014 framgår att den genomsnittliga 
tidsåtgången i första instans för kommersiella tvister i Sverige var 157 dagar, 
i Frankrike 348 dagar, i Tyskland 192 dagar, i Italien 532 dagar och i 
Österrike 130 dagar.254 Det måste dock noteras att siffrorna kan vara något 
missvisande då exempelvis svensk statistik även innefattar mål som avgörs 
genom tredskodom, mål som blir avskrivna till följd av förlikning eller blir 
återkallade.255 Det gör att tidsåtgången för de mål som slutligt avgörs genom 
en domstolsprövning i många fall är betydligt längre än de tider som framgår 
av statistiken. Även om man iakttar det faktum att siffrorna är svåra att 
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jämföra olika länder emellan framträder förhållandevis tydligt att medlingen, 
om den är lyckad, avsevärt förkortar vägen till lösningen på tvisten.  
 
Eftersom de flesta parter i kommersiella mål har ombud finns ett direkt 
samband mellan tidsåtgång och rättegångskostnader. Enligt en studie från 
Nederländerna för perioden 2003–2005 var den genomsnittliga kostnaden för 
medling lägre än en tredjedel av den genomsnittliga kostnaden för 
skiljeförfarande för samma period.256 I ett pressmeddelande från EU som 
påminde medlemsstaterna om de ekonomiska fördelarna med medling, 
angavs att tiden som slösades genom att inte använda medling uppgick till 
mellan 331 och 446 dagar som ett genomsnitt i EU och att det medförde extra 
rättegångskostnader på mellan EUR 12.471 och EUR 13.738.257 
Pressmeddelandet hämtade uppgifterna från en studie om kostnaderna av att 
inte använda alternativ tvistlösning i de europeiska länderna. Studien 
undersökte genomsnittlig tidsåtgång och kostnad för en inhemsk tvist med ett 
omtvistat värde om EUR 200.000, i rättegång och i skiljeförfarande, jämfört 
med medling. I Sverige uppskattades tidsåtgången och kostnaden i domstol 
vara 610 dagar respektive EUR 65.710, i skiljeförfarande 405 dagar 
respektive EUR 94.990 och i ett medlingsförfarande 45 dagar respektive EUR 
7.000.258 Dessa uppgifter står i kontrast till uppgifter från SOU 2007:26 där 
det anges att genomsnittstiden för ett lagakraftvunnet tingsrättsmål är cirka 9 
månader, vilket emellertid inkluderar bland annat tredskodomar och förlikta 
mål. Utredaren drar även slutsatsen att parterna i en inte obetydlig del av alla 
tvistemål måste vänta två år eller mer på ett lagakraftvunnet avgörande.259 
 
Mot denna bakgrund kan slutsatsen dras att en framgångsrik medling är 
betydligt mer kostnadseffektiv än domstolsförfarandet. En viss reservation 
för att dra en generell slutsats är motiverad då det finns exempel från 
Nederländerna där domstolsanknuten medling visade sig leda till en längre 
tidsåtgång än ett vanligt domstolsförfarande. Det hade dock att göra med 
tidpunkten för hänskjutningen och väntetiden innan första medlings-
sessionen.260 Studier från Norge visar att medling som påbörjas efter att talan 
är väckt inte förlänger tvistlösningen på att hämmande sätt. Effekten av 
rättsmedling var att i 70–80 % av de fall som hade en lyckad utgång var 
tidsåtgången kortare än ett domstolsförfarande.261 
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3.6.2   Resultat  av  medling  
Om medling alltid lyckas vore medlingens framgångssaga självklar. Men hur 
ofta resulterar medlingen i en medlingsöverenskommelse och därmed kan 
anses lyckad? Med uttrycket att medlingen är lyckad avses i uppsatsen att 
parterna når en medlingsöverenskommelse.262 Även då medlingen leder till 
en överenskommelse kan dock ifrågasättas hur framgångsrik den har varit. I 
många fall kan nämligen medlingen i sig leda till många följdtvister som rör 
exempelvis bristande samtycke före eller efter medlingsförfarandet, i syfte att 
hindra verkställighet av medlingsöverenskommelsen.263 Bland positiva 
följdeffekter ska dock noteras att även om medlingen inte når fram till en 
medlingsöverenskommelse kan den medföra nytta genom att den 
efterföljande processen blir mer effektiv.264 
 
Generellt anges höga nivåer av framgång både vad gäller domstolsanknuten 
medling och helt privat genomförd medling: i England omkring 50 % för 
domstolsanknuten medling,265 i Frankrike omkring 80 % för kommersiella 
tvister i The Centre for Mediation and arbitration of Paris och 70 % för 
medling i arbetsrättsliga tvister genom domstolsanknuten medling,266 i 
Nederländerna omkring 75 % för privat medling och mellan 45 % till 78 % 
för domstolsanknuten medling där de högre siffrorna nåddes när parterna 
hänsköts till medling på ett tidigt stadie av konflikten,267 i Portugal pendlar 
det mellan 50 – 70 % för arbetstvister medan det är 70 % för 
konsumenttvister.268 Enligt statistik från Norge har förlikning uppnåtts i 
omkring 80 % av de tvister, vilka har berört ett flertal rättsområden, där 
rättsmedling har använts.269 För svensk del har i den utredning av alternativ 
tvistlösning som färdigställdes 2007 gjort en enkätundersökning om särskild 
medling. Enligt enkätsvaren hade särskild medling förordnats i 157 mål, 
varav medlingen hade lett till förlikning i 74 % av fallen.270 
 
Ett flertal studier från England, USA, Kanada och Australien uppvisar 
generellt en hög nivå av lyckade medlingsöverenskommelser även från 
obligatorisk medling och en lika hög nivå av partstillfredställelse som för 
frivillig medling.271 Några procentsatser som kan anges på nivån av framgång 
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i obligatorisk medling är följande: i Kanada 80 %,272 i England 48 %,273 i 
Frankrike ca 50 %,274 och på Nya Zeeland ca 73 %.275 En studie som uppvisar 
positiva resultat av obligatorisk hänskjutning till medling är exempelvis 
Sourdins studie av medling i delstaten Victoria avseende tvister om Retail 
Lease. Bland de parter och dess ombud som tagit del av det medlingsprogram 
som införts där var tillfredsställelsen hög,276 och medlingsförfarandet 
upplevdes som rättvist.277 Mellan åren 2002–2011 var medlingen 
framgångsrik i 40 % av fallen samtidigt som parterna i 32 % av fallen förliktes 
redan innan medling påbörjades.278 En annan empirisk källa kommer från den 
högsta domstolen i New South Wales som hänskjuter omkring 23 % av sina 
mål till medling. Av de målen hanteras majoriteten av medlingsförfarandena 
inom domstolen där mellan 50–55 % av fallen når en lösning.279 Detta kan 
jämföras med en studie av frivillig medling från Victorian Small Business 
Commissioner som rapporterade att medling i så högt som 82,7 % av målen 
ledde till en överenskommelse.280 Från andra Australiensiska studier framgår 
att det finns en stor skillnad i andelen nådda överenskommelser mellan olika 
tvisteområden, allt från mycket låga 10 % inom förtalstvister och 48 % för 
tvister om handelspraxis och konsumentsskyddstvister, till 60 % i medicinska 
tvister.281 
 
Även studier från andra länder uppvisar ett splittrat resultat. Efter att 
utvärderingen av den tvingande medlingen i delstaten Ontario i Kanada 
utvisat ett positivt resultat lanserades ett pilotprojekt år 2004 i Central London 
County Court. I projektet hänsköts ärenden automatiskt till medling. Förvisso 
kunde parterna invända mot att tvisten hänsköts till medling, men en oresonlig 
vägran att medla kunde möta kostnadssanktioner. Resultatet från projektet var 
likväl att omkring 80 % av parterna vägrade delta i medlingen, vilket var en 
stor skillnad från projektet i Ontario där parterna avvek endast i en handfull 
av fallen. Projektet i London pågick emellertid parallellt med att målet i 
Halsey v. Milton Keynes General NHS Trust och Steel v. Joy meddelades, 
något som förmodligen ledde till att parterna såväl som domarna ifrågasatte 
möjligheten att tvinga ovilliga parter till medling.282 I ett annat 
medlingsprogram som genomfördes innan avgörandet i Halsey v. Milton 
Keynes General NHS Trust och Steel v. Joy kände sig en stor del av parterna 
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pressade att delta i medlingen. En fjärdedel av parterna uppgav till och med 
att rädslan för kostnadssanktioner var det enda skälet att de deltog. 
Medlingsprogrammet hade en nivå av lyckade medlingsförfaranden om 50 
%. I de fall en av parterna uppgav att de hade känt sig pressade att delta i 
medlingen sjönk emellertid nivån till 38 %.283 
 
Särskilt intressant är också Italien som har haft obligatorisk medling för en 
stor mängd tvisteområden. Italien uppvisar en ganska nedslående statistik 
över de resultat som uppnåtts med den införda ordningen. När obligatorisk 
medling infördes år 2011 var det trots tvånget endast 31 % av 
medlingsförfarandena där alla parter var närvarande. I de fall alla parter 
närvarade nåddes en överenskommelse i 54 % av fallen. Således nåddes en 
slutlig överenskommelse endast i 17 % av medlingarna. Tidsåtgången var 
normalt 3 till 4 månader innan en överenskommelse nåddes.284 Under åren 
därefter ökade förvisso det antal medlingar där alla parter närvarade, under år 
2014 var parterna närvarande i 42 % av fallen, men samtidigt sjönk andelen 
av medlingar som resulterade i en överenskommelse till 10 %.285  
 
Det finns några teorier för hur framgångsnivån för medlingen kunde sjunka 
så drastiskt. En teori är att det berodde på att medlarens avgift dubblades när 
en överenskommelse nåtts. Syftet var att det skulle vara ett incitament för 
medlaren att förmå parterna att nå samförstånd. En följdeffekt var emellertid 
att parterna lämnade medlingen precis innan den sista sessionen då 
överenskommelsen var tänkt att undertecknas.286 En annan anledning kan 
vara att den obligatoriska medlingen medförde en enorm efterfrågan på 
medlare som inte kunde matchas av utbudet. Resultatet blev att kvaliteten på 
medlarna sjönk, då den stora våg av medlare som anlitades i många fall var 
bristfälligt utbildade och saknade någon längre erfarenhet.287 Det ska dock 
observeras att det finns de som anser att den obligatoriska medlingsreformen 
var en succé med hänvisning till att omkring hälften av medlingarna förliktes 
när väl svaranden var närvarande och att alternativet var en domstolsprövning 
som tog minst tre år och upp till nio år vid en överklagan.288 
 
Resultatet av en medling är emellertid mer problematiskt än att konstatera att 
en medlingsöverenskommelse har ingåtts. Som en följd av den obligatoriska 
medlingen i England och USA har ett stort antal parter väckt talan för att 
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angripa giltigheten av medlingsöverenskommelserna.289 I USA är sådana 
följdtvister framförallt hänförliga till bristande samtycke under 
medlingsförfarandet och vid ingåendet av överenskommelsen, medan 
följdtvisterna i England framförallt är hänförliga till det om det fanns ett 
samtycke till medlingen från första början.290 När resultatet av ett 
medlingsförfarande diskuteras kan man dessutom inte begränsa sig till att 
endast konstatera att en överenskommelse har ingåtts, man måste dessutom 
beakta vad som har överenskommits. Det finns nämligen erfarenheter, 
framförallt från Australien, att den obligatoriska medlingen leder till 
överenskommelser som regelmässigt gynnar den starkare parten. För tvister 
rörande finansiering i jordbrukssektorn har medlingen, tvärtemot sitt syfte att 
utjämna maktobalansen mellan banker och jordbrukare, framförallt tjänat 
bankernas intressen att omstrukturera jordbruksskulderna eller helt utesluta 
jordbrukares finansiering utan att riskera negativ publicitet i skydd av 
medlingens sekretess.291 De australiensiska bankerna är därför mycket 
entusiastiska över medlingens förtjänster på jordbruksområdet och lobbar för 
att den obligatoriska medlingen ska lyftas till federal nivå.292 På liknande vis 
har franchisetagare haft svårt att hävda sig i medlingsförfaranden mot 
franchisegivare. Det finns ett utbrett missnöje bland franchisetagare över att 
franchisegivarna enkelt kan fördröja medlingsförfarandet, hindra 
meningsfulla diskussioner och därigenom pressa fram sina krav väl medvetna 
om att franchisetagarna sällan har råd att väcka talan i domstol.293 Den höga 
nivån av medlingsöverenskommelser på franchiseområdet,294 kan därför 
anses vilseledande. 
 
För att hindra parter från att obstruera medlingen har flera länder och delstater 
infört krav på att parterna måste delta i medlingen i god tro. Så är fallet bland 
annat i Australien295 och i USA.296 Det är emellertid en mycket svårtillämpad 
regel som möter problem bland annat genom att sekretessen riskerar brytas 
för det fall medlaren är skyldig att rapportera om en parts bristande 
uppträdande. Dessutom kan godtroskrav innebära en påtryckning på en part 
att ingå en överenskommelse av rädsla för att domaren senare kommer att 
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missgynna dem.297 Det kan därför ifrågasättas hur effektiv eller 
ändamålsenlig ett sådant godtroskrav egentligen är.298 

3.7   Diskussion  om  de  olika  
tillvägagångssätten  för  att  främja  
medling  

Medling används i stor utsträckning som tvistlösningsmetod i flera av de 
länder som infört obligatorisk medling. I New South Wales högsta domstol 
hänskjuts exempelvis omkring 20 % av alla mål till medling.299 I Florida i 
USA hänsköts uppskattningsvis 100.000 mål till medling år 1998.300 När den 
obligatoriska medlingen först infördes i Italien mellan mars 2011 och oktober 
2012 initierades 220.000 medlingsförfaranden.301 Även i England som har en 
frivillig medlingsreglering men med ett inslag av tvång, genom risken för 
kostnadssanktioner, är medling förhållandevis vanlig. Ett av de mer 
etablerade tvistlösningsinstituteten, the Centre for Effective Dispute 
Resolution (”CEDR”) hanterar årligen omkring 8000 medlingsförfaranden i 
kommersiella och civila mål med ett sammanlagt tvistevärde om GBP 7,5 
miljarder. 
 
Tvingande medling tycks följaktligen leda till en ökad användning av 
medling. Betyder det att tvingande medling är något bra? Det finns två 
framträdande synsätt på obligatorisk medling. Det dominerande perspektivet 
är att medling bör vara helt och hållet frivillig, såväl att påbörja medlingen 
som fortlöpande medan förfarandet pågår.302 Ett annat perspektiv som har 
anförts i flera av de jurisdiktioner där obligatorisk medling har införts är att 
det finns en distinktion mellan att tvinga parterna att påbörja samt delta i 
medling, och att tvinga parterna att nå en överenskommelse.303 Diskussionen 
har sammanfattats genom det gamla uttryckssättet: du kan leda hästen till 
vatten, men du kan inte tvinga den att dricka.304 De som tror på tvång att delta 
i medling kan tänkas vilja tillägga: det är dock mer sannolikt att den dricker, 
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när den väl har förts till vattnet. Det har med anledning av detta perspektiv i 
litteraturen framförts att om obligatorisk medling ska införas, bör det ske 
under förutsättning att tvånget begränsas till att part måste påbörja och fysiskt 
delta i medlingen men att frivilligheten därefter består under 
medlingsförfarandet.305 En domare från högsta domstolen i New South Wales 
har uttalat att det erfarenhetsmässigt har visat sig att parter som inledningsvis 
är tveksamma ofta blir aktiva deltagare.306 Det har även i utländsk doktrin 
påpekats att erfarenheter från en stor mängd jurisdiktioner världen över talar 
för att domstolsanknuten alternativ tvistlösning utvecklas till ett reellt 
alternativ till domstolsprocessen först när det är föremål för ett visst mått av 
tvång.307 Frågan har i Sverige övervägts men slutsatsen har varit att istället 
försöka öka medlingens attraktionskraft genom andra åtgärder, såsom att 
tydliggöra de rättsliga verkningarna av ett avtal om att inleda medling, 
klargöra frågan om konfidentialitet, införa preskriptionsavbrott samt att göra 
medlingsöverenskommelsen verkställbar.308 Det finns emellertid även i 
svensk doktrin förespråkare för att gå så långt som att göra medling 
obligatorisk i vissa dispositiva tvistemål.309  
 
Enligt art. 5(2) i Medlingsdirektivet är det upp till medlemsstaterna att avgöra 
om medlingen ska vara obligatorisk eller inte. I ett uppmärksammat mål från 
EU-domstolen har även fastslagits att ett obligatoriskt förlikningsförfarande 
utanför domstol i sig inte hindras av principen om ett effektivt domstolsskydd 
som utgör en allmän princip i unionsrätten och som har stadfästs i art. 6 och 
13 Europakonventionen samt bekräftats i art. 47 i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna.310 Enligt domstolen är det dock en förutsättning 
att: 

[…] förfarandet inte mynnar ut i ett beslut som är tvingande för 
parterna, möjligheten att väcka talan vid domstol inte 
väsentligen fördröjs, preskriptionstiden för aktuella rättigheter 
avbryts under förfarandet, det inte uppkommer några – eller i 
vart fall inte några betydande – kostnader för parterna, i den 
mån som det inte endast är möjligt att få tillträde till 
förlikningsförfarandet på elektronisk väg, och det är möjligt att 
i undantagsfall, i en brådskande situation, vidta interimistiska 
åtgärder.311 

I enlighet med Alassini-fallet verkar det därför möjligt, unionsrättsligt, att 
införa obligatorisk medling. Vad som är noterbart med de definitioner av 
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medling som angivits i tidigare avsnitt är dock att de anger att 
medlingsförfarandet ska vara frivilligt. Parternas frivillighet och 
självbestämmande anses inte sällan vara den grund varpå medlingen vilar.312 
Det framhålls ofta att det är just frivilligheten i medlingen som ligger bakom 
dess framgångar.313 Även om det rättsligt sett vore möjligt kan det därför 
ifrågasättas om det vore lämpligt att införa obligatorisk medling.  
 
Det finns dessutom flera länder utan obligatorisk medling där en stor andel 
tvister löses genom medling. I Nederländerna finns rapporter som anger att 
det år 2010 genomfördes 51.690 medlingar, av vilka majoriteten dock 
utgjordes av familjerättsliga mål, 66 %, medan kommersiella tvister stod för 
5–8 %. Vad gäller medlingar som rörde tvister med parter från olika länder 
uppgick dessa till 4.200 år 2011, varav 19 % utgjordes av kommersiella 
tvister. Samtidigt hänskjuter domstolarna uppskattningsvis 11 % av sina mål 
till medling, varför medling sammanfattningsvis är ett förhållandevis vanligt 
tvistlösningsförfarande i Nederländerna.314 Framgångarna i Nederländerna 
tillskrivs bland annat etableringen av en stark infrastruktur i 
domstolsväsendet och administrationen av medlingen. Bland annat genom 
särskilt tränade medlingskoordinatorer som kontaktpersoner för domare och 
parter, utbildning i medling för deltagande domare och assistenter, samt 
välutbildade medlare.315 I Bulgarien ökade vidare antalet medlingar i 
förlikningscentrat i Sofias regionala domstol med 90 % mellan åren 2010 och 
2011 utan någon introduktion av obligatorisk medling.316 Dessa exempel 
visar att det går att uppnå en ökad användning av medling även utan tvång. 
Medlingsfrekvensen har vidare inte endast att göra med regleringen av 
medling, utan även av andra faktorer. I exempelvis Belgien är efterfrågan på 
alternativ tvistlösning låg eftersom domstolssystemet anses vara effektivt.317  
 
Det finns således flera tänkbara faktorer bakom medlingens attraktivitet som 
alternativ tvistlösningsform. Intressant nog är det inte avgörande om ett land 
har en utförlig reglering av medling, eller om medlingen lämnas till den fria 
marknaden. I utländsk doktrin lyfts de rättsliga aktörernas attityd och 
acceptans för medlingen som tvistlösningsform fram som ett skäl framför 
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andra till varför förekomsten av medling ökar.318 Det uttrycktes träffande av 
en engelsk lord som i en utredning framhöll att ”[…] what is needed is not 
rule change, but culture change.”319  
 
Acceptansen för medling styrs därutöver av hur väl den är integrerad i 
rättsväsendet. En avgörande faktor är att det bör vara enkelt och billigt, 
eventuellt genom kostnadsincitament, att välja och påbörja medling. 
Framförallt i ett tidigt stadie av tvisten. Det bör också vara billigt och enkelt 
att kunna byta tvistlösningsmetod om medling inte visar sig lämplig efter att 
den påbörjats.320 Om dessa förutsättningar är för handen, oavsett om det är ett 
resultat av den fria marknaden eller av statens ingripande, är förutsättningarna 
goda för att användningen av medling ökar.  
 
Det har i litteraturen även identifierats några framträdande problem som utgör 
hinder mot ökad medling. Exempel på sådana är låg kvalitet i 
medlingsförfarandena, låg kännedom om medling, brist på institutionellt stöd, 
bristande sekretess i förfarandet och problem med att förfarandet lätt kan 
missbrukas för att förhala tvisten.321 Dessa faktorer kan leda till en ond cirkel: 
Bristande kunskap om medling bland parterna leder till mindre efterfrågan 
och gör medlingen mindre kommersiellt attraktiv, vilket i sin tur leder till att 
medlingen blir mindre accepterad bland advokater och domare som därför 
sällan föreslår parterna att medla.322 Det är således inte en enskild faktor som 
är avgörande. Däremot är det tänkbart att staten kan få den onda cirkeln att 
vända i motsatt riktning genom att vidta någon av de åtgärder som har 
behandlats i tidigare avsnitt.  
 
I nästa avsnitt kommer medlingen och följderna av de tillvägagångssätt som 
prövats för att öka medlingen att analyseras utifrån hur väl de uppfyller de 
syften som angivits för dess införande, det vill säga förbättrad 
processekonomi och ökad tillgång till en rättslig prövning för parterna. 
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4   En  kritisk  analys  av  syftena  
bakom  att  öka  användningen  
av  medling  

4.1   Inledning  
Vid införandet av obligatorisk medling i Italien, Nya Zeeland, Australien, 
Ontario i Kanada och USA har som ett huvudskäl för införandet angivits ett 
överbelastat domstolssystem.323 Argument för medling tar dessutom ofta 
sikte på processekonomiska fördelar.324 Det är således ekonomiska skäl som 
i flera fall har varit ett av huvudskälen bakom det ökade intresset av medling 
hos stater runt om i världen. Det är fråga om att staten ska göra besparingar 
och undvika behovet av ökade budgetanslag. En sådan besparing ger 
emellertid ingen ökning av välståndet i en stat. Det leder i sig endast till en 
förflyttning av kostnader, från det offentliga till det privata.  
 
Den inledande framställningen kommer att tillämpa ett rättsekonomiskt 
perspektiv för att granska de ekonomiska argumenten för medling genom att 
behandla skälen till varför ökad förekomst av medling kan anses positivt, det 
vill säga på vilket sätt medling kan öka det ekonomiska välståndet, och frågan 
när främjandet av medling kan riskera att bli ekonomiskt ogynnsamt. 
 
Ett annat skäl för att främja medling som anges i lagstiftningsutredningar 
utomlands är att det ökar tillgången till en rättslig prövning.325 Analysen 
kommer därför gå vidare och undersöka frågan om den förespråkade 
ekonomiska nyttan med medling är förenlig med en ökad tillgång till rättvisa 
och om de olika tillvägagångssätt som tillämpats för att öka användningen av 
medling överhuvudtaget ökar tillgången till rättslig prövning. 

                                                
323 Waye, s. 220 med hänvisning till New South Wales Legislative Counsil, Daily Hansard, 
från 8 juni 2000; Hopt & Steffek, s. 25, 32; Ellger, s. 933, 940; De Palo & Keller, s. 687; 
Medlingsresolutionen, p. 7–8.  
324 Se exempelvis prop. 2010/11:128, s. 20, 80; Ds 2010:39, s. 45; Engström 2011, s. 15; Se 
dock art. 1(1) och beaktandeskäl 3, 5 och 6 i medlingsdirektivet där både tillgången till 
rättslig prövning och kostnadseffektiviteten i förfarandet framhålls som bärande syften. 
325 Se medlingsdirektivets beaktandeskäl 2, 3 och 5; Medlingsresolutionen, p. A; Lord 
Woolf, Access to Justice – Final Report (1996); Waye, s. 216–217; Hopt & Steffek, s. 9; 
Kulms, Mediation in the USA, s. 1246 ff. 
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4.2   Introduktion  av  det  rättsekonomiska  
perspektivet  

Rättsekonomi är ett perspektiv såväl som en metod för att analysera rättsliga 
beslut och lösningar. För att kunna ta till sig ett rättsekonomiskt perspektiv är 
det viktigt att innebörden av de termer som kommer att användas tydligt 
anges, och därtill klargöra de grundantaganden som den rättsekonomiska 
analysen baseras på. Till att börja med ska framhållas att tyngdpunkten i 
framställningen är på en mikroekonomisk analys. Mikroekonomi är studiet av 
de beslut som individer och företag gör – såsom hur parterna agerar i en tvist 
baserat på vissa risker, förutsättningar och omständigheter – samt hur dessa 
beslut interagerar på en marknad.326 Vidare är det viktigt att poängtera att den 
ekonomiska metoden är reduktionistisk. Med detta avses att en komplex 
verklighet förenklas med ett antal grundantaganden. Antalet faktorer som 
tillåts påverka en beslutssituation reduceras så att endast ett fåtal faktorer 
analyseras åt gången.327 Dessa grundantaganden kommer tillsammans med 
några grundläggande begrepp inom rättsekonomin att introduceras i det 
följande. 
 
I den ekonomiska analysen förutsätts individer alltid sträva efter att maximera 
nytta. Nytta är ett brett begrepp som innebär tillfredsställelse av en individs 
preferenser.328 En individ kan exempelvis ha en preferens för lycka. Allt som 
gör individen lycklig är då en nyttighet. Om individen blir lycklig av pengar 
motsvarar pengar en nyttighet. I sin strävan efter att maximera nytta förutsätts 
individerna och företagen ta rationella beslut. Att människan är en rationell 
nyttomaximerare brukar inom nationalekonomin kallas homo economicus, 
den ekonomiska människan. Nyttigheterna förutsätts vidare vara begränsade 
i varje beslutssituation, annars skulle alla aktörer kunna maximera sin nytta 
utan att behöva välja bort något.329 Ett beslut innefattar därför alltid en trade-
off, för att uppnå något måste något annat väljas bort.330 Ett viktigt begrepp 
för att kunna jämföra olika handlingsalternativ är det ekonomiska 
väntevärdet. Det är relevant när vi tar beslut under osäkerhet, vilket är 
normalfallet. Hade det inte funnits osäkerhet hade individer alltid kunna välja 
det alternativ som gav störst nytta. Det ekonomiska väntevärdet utgörs av den 
förväntade nyttan för ett visst handlingsalternativ och beror på två faktorer: 
den totala nyttan av ett specifikt utfall och sannolikheten för det specifika 
utfallet.331 Om värdet av ett visst utfall är 1000 kronor och sannolikheten för 

                                                
326 Matthews, Parkin & Powell, s. 4. 
327 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 16. 
328 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 17. 
329 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 15–16. 
330 Matthews, Parkin & Powell, s. 11. 
331 Dahlman, Glader & Reidhav, s. 32–33. 
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detta utfall är 50 %, är det ekonomiska väntevärdet 500 kronor. Ponera att en 
individ har ett handlingsalternativ där värdet av utfallet är 1000 kronor och 
sannolikheten för utfallet 50 %, och ett annat handlingsalternativ där värdet 
av utfallet är 500 kronor och sannolikheten för utfallet 100 %. Det 
ekonomiska väntevärdet är i detta fall identiskt, 500 kronor, ändå skulle 
många individer välja det senare handlingsalternativet med en säker vinst på 
500 kronor. Detta beror på att individer som regel är riskaverta. Med 
riskaversion avses att en individ föredrar ett alternativ med lägre risk framför 
ett alternativ med högre risk även om det ekonomiska väntevärdet är 
detsamma.332 En individ som inte låter risken påverka ett beslut är istället 
riskneutral.333 Det är mycket ovanligt att individer är helt riskneutrala. 
Riskaversion kan påverkas av många faktorer, bland annat ålder. En person 
som är nära pensionsålder kan exempelvis föredra att placera sina besparingar 
i en säker fond med lägre avkastning. 
 
Ett annat viktigt begrepp är transaktionskostnader, vilket i korthet innebär att 
alla transaktioner och kontrakt som skulle kunna ingås är förknippade med 
kostnader. Dessa kostnader hindrar i många fall transaktioner från att komma 
till stånd. Utan dessa kostnader skulle fler kontrakt ingås som skulle öka 
utbytet av nyttigheter mellan individer, vilket också hade ökat den samlade 
nyttan i samhället.334 Ett par exempel på transaktionskostnader som kan anges 
är kostnader för att annonsera och komma i kontakt med en avtalspart, 
kostnader för att ingå ett kontrakt, och kostnader för att kontrollera att 
motparten uppfyller sina skyldigheter i enlighet med kontraktet.335 Det sista 
exemplet innefattar olika kostnader som en part har för att tillvarata sin rätt, 
bland annat rättegångskostnader. Eftersom rättegångskostnader måste betalas 
av någon av kontraktsparterna utgör de transaktionskostnader.336  
 
Enligt pareto-kriteriet är en förändring av något slag, såsom ingåendet av ett 
avtal, ekonomiskt effektiv när en individ kan få det bättre utan att en annan 
får det sämre.337 Om en person värderar en viss vara högre än en annan person 
är nyttan för varan högre om en transaktion sker. Den som köper varan kan 
ersätta säljaren en del av nyttoöverskottet och båda parterna ökar därigenom 
sin nytta. Eftersom nyttan totalt sett ökar, tjänar samhället på att sådana 
transaktioner kommer till stånd. I en fri marknad utan transaktionskostnader 
skulle enligt nationalekonomisk teori alla nyttohöjande transaktioner äga 
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rum.338 En värld helt utan transaktionskostnader är en fiktion, men ju lägre 
transaktionskostnader desto fler pareto-effektiva avtal kan ingås.339  
Ett viktigt begrepp för att analysera samhällseffekterna av att olika avtal ingås 
är externa kostnader. Det är en kostnad som uppstår till följd av produktion 
eller konsumtion, men som drabbar någon annan än producenten eller 
konsumenten.340 Det är således en följdeffekt av en avtalsförbindelse som 
drabbar en tredje person, eller samhället i stort. Externa kostnader kan 
medföra att en transaktion som vore pareto-effektiv mellan parterna, inte ökar 
den sammanlagda nyttan om man inräknar kostnaderna för samhället i stort. 
 
Två faktorer utöver transaktionskostnader som också kan inverka negativt på 
en förhandling och således hämmar ingåendet av pareto-effektiva avtal är 
agent/principal-problemet och asymmetrisk information. Agent/principal-
problemet består i att en uppdragsgivare och en uppdragstagare kan ha olika 
intressen.341 Uppdragstagaren agerar därför inte alltid i uppdragsgivarens 
intresse. Ett exempel är att en advokat kan ha som intresse, utöver att tillvarata 
klientens intresse, att maximera sitt timarvode. Det kan medföra att advokaten 
inte alltid agerar som klienten hade gjort om klienten hade haft samma 
information som advokaten. Ett annat nyckelbegrepp är asymmetrisk 
information som innebär att parter inte har tillgång till samma information.342 
Det medför att förhandlande parter inte har samma information om de 
relevanta omständigheterna för avtalet, vilket försämrar förutsättningarna för 
ett pareto-effektivt avtal att ingås. 
 
Det är lätt att vända sig mot den ovan utmålade människosynen om 
människan som en homo economicus och ifrågasätta hur realistisk den 
egentligen kan vara, eftersom den ofta förefaller motsägas av våra dagliga 
erfarenheter. Det finns omfattande beteendevetenskapliga studier som visar 
att människor i sitt beslutsfattande ofta gör sig skyldiga till tankefel genom 
att undermedvetet tillämpa vissa tumregler som leder oss fel.343 Vi värderar 
något självupplevt oproportionerligt högt jämfört med empirisk fakta som vi 
läser om och vi övervärderar regelmässigt vår förmåga inom olika 
färdigheter, exempelvis att köra bil.344 Det finns även studier som utvisar att 
mer än 60 % av försöksdeltagarna i ett experiment föredrar 1 % risk att förlora 
100 000 kronor framför 100 % risk att endast förlora 1000 kronor. Samtidigt 
hade mer än 90 % av försökspersonerna tecknat en försäkring med 
motsvarande ekonomiska väntevärden. Eftersom deras ageranden i det 
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verkliga livet inte överensstämmer med svaren i experimentet, talar det för att 
de inte är rationella.345 Det finns även de som kritiserar den ekonomiska synen 
på människan ur ett moraliskt perspektiv.346 
 
Till nationalekonomins försvar kan anföras flera skäl. Att människan i 
ekonomiska modeller poneras vara rationell är inte detsamma som att 
människan tar medvetna och genomtänka beslut i alla situationer. 
Rationalitetsbegreppet, framhåller Posner, är ett objektivt begrepp som inte 
avser mer än en möjlighet att välja, medvetet eller undermedvetet, ett lämpligt 
tillvägagångssätt för att uppnå vissa utvalda ändamål. Rationaliteten är 
förmågan och benägenheten hos mänskliga individer att använda 
instrumentellt tänkande, medvetet eller intuitivt, för att ta sig fram i livet.347 
Posner uttrycker vidare att en teori som strävade efter att representera den 
fullständiga komplexiteten i den empiriska världen inte vore en teori, det vill 
säga en förklaring, utan istället en ren och skär beskrivning.348 Som sådan 
vore den också oförmögen att förutspå framtiden. De nationalekonomiska 
modellerna är, sin ofullständighet till trots, förhållandevis bra på att förutspå 
större skeenden i omvärlden. Posner anger som exempel effekterna från 
avreglering av vissa branscher i västvärlden såväl som av hela marknaden i 
tidigare kommunistiska länder; kopplingen mellan statlig prisreglering och 
köer, svart marknad och varubrist; att frihandel och fri konkurrens medför 
produktivitetshöjningar; och slutligen att ett starkt egendomsskydd främjar 
investeringar.349  
 
Vidare tillämpas inom nationalekonomin konceptet ceteris paribus, vilket 
betyder ’allt annat lika’. Konceptet går ut på att i en nationalekonomisk studie 
isoleras en specifik faktor samtidigt som alla andra relevanta faktorer hålls 
konstanta och oförändrade.350 En ekonomisk modell blir endast möjlig att 
utvärdera om vi ändrar, eller lägger till, en faktor i taget. Att ta i beaktande 
människans beteende i dess komplexa verklighet är omöjligt om vi inte 
utvärderar en faktor åt gången. Så länge modellerna erbjuder en tillräcklig 
grad av förutsebarhet får vi acceptera att inte alla existerande och påverkande 
faktorer är inräknade. Däremot är det långsiktiga, och ouppnåeliga, målet som 
eftersträvas givetvis att involvera alla relevanta faktorer. Först då skulle 
framtiden tillförlitligt kunna förutspås. I denna anda har nationalekonomin 
efterhand svängt mot att ta i beaktande fler beteendevetenskapliga aspekter 
av människan. Utgångspunkten om en så kallad homo economicus har fått ge 
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vika för en mer komplex människobild. Detta har bland annat fått till följd att 
en av upphovsmännen till kontraktsteorin på senare tid har modifierat sina 
modeller till att inkludera parter som har en känsla av skälighet och rimlighet, 
snarare än parter som är amoraliska och fullständigt rationella.351 

4.3   En  analys  av  förlikning  och  medling  

4.3.1   Varför  är  förlikning  något  bra  ur  ett  
ekonomiskt  perspektiv?  

En ekonomisk teori över anledningen till att tvister i kommersiella 
förhållanden uppstår kan baseras på kontraktsteorin. Teorin innefattar inte 
utomobligatoriska tvister och bör inte ses som en uttömmande förklaring. Jag 
kommer dock att presentera teorin för att ge ett perspektiv på anledningen till 
att tvister uppstår. För en mer nyanserad bild av hur tvister uppstår hänvisas 
till annan litteratur.352 
 
Kontraktsteorin är ett nationalekonomiskt ämnesområde som används för att 
analysera kontraktet, framförallt inom och mellan företag. Enligt 
kontraktsteorin ingår parter normalt ofullständiga avtal eftersom det vid 
kontraktsskrivandet är omöjligt att ta i beaktande alla framtida 
omständigheter.353 Parterna är som utgångspunkt nöjda med det första och 
ursprungliga kontraktet som de ingår, eftersom det ingicks när parterna var 
fria på den öppna marknaden att sluta avtal med vilken part som helst. När 
väl kontraktet fortgår och parterna är inne i ett kontraktsförhållande kan olika 
omständigheter inträffa som gör att balansen i avtalet rubbas eller någon 
omständighet visar sig som tidigare inte var känd. Någon part gynnas, 
eventuellt på den andra partens bekostnad. För att parterna ska bibehålla ett 
ekonomiskt fruktsamt kontraktsförhållande behöver en sådan obalans lösas. 
Detta sker normalt genom omförhandling när det är i båda parters intresse att 
avtalsförhållandet fortlöper.354 Ibland kan parterna ha missuppfattningar eller 
på annat vis känna sig förfördelade och med tiden ha positionerat sig så långt 
ifrån varandra att en tvist uppstår. I dessa fall bör tvistlösningen med fördel 
ha reglerats i en tvistlösningsklausul som anger hur parterna ska gå tillväga. 
När tvist väl uppstår är det nämligen troligt att parterna kommer att ha svårare 
att komma överens än när parterna vid avtalets ingående är fria att utforma 
kontraktet.355 Detta beror bland annat på att det kan visa sig att ena parten 
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gynnas av en otydlighet i avtalet och därför vill dra nytta av denna 
otydlighet.356 Det kan anföras att den här obalansen kan rättas till genom ett 
domstolsförfarande. I de flesta fall sker det dock genom förhandling och 
förlikning, något som också anses eftersträvansvärt. 
 
Vilka är då anledningarna till att förlikning kan anses medföra större 
ekonomisk nytta än en dom meddelad i domstol? Till att börja med kan en 
förlikning som ingås mellan parterna på egen hand, med hjälp av ombud eller 
med hjälp av medlare skjuta parternas och inte lagstiftarens intressen i 
förgrunden.357 Parternas preferenser och intressen är till viss del, och ibland 
till stor del, dolda för domstolen.358 Genom att parternas preferenser och 
intressen får styra, till följd av frivilligheten i förfarandet, kan nyttan 
maximeras. Problemformuleringen kan vidgas utöver rent rättsliga frågor och 
ge ett större förhandlingsutrymme,359 exempelvis genom att väga in fler 
ekonomiska aspekter än vad som görs i domstolsförfarandet. Dessutom kan 
flera tvistefrågor parterna emellan vägas samman i en helhetslösning på ett 
vis som inte är möjligt i domstol.360 Alla dessa faktorer sammanlagt gör att 
förlikningsförhandlingar har större möjlighet att leda till en pareto-effektiv 
överenskommelse där båda parter kan känna sig som vinnare,361 än ett 
domstolstolsförfarande som jämförelsevis är en mer binär process där ena 
parten vinner och andra parten förlorar.362 Eftersom förhandling, med eller 
utan medlare, bygger på frivillighet och därför genomsyras av ett 
samförståndsperspektiv är även sannolikheten större att parterna kan 
bibehålla partsrelationen även efteråt. Att parterna kan bibehålla en varaktig 
relation framhålls också såväl i medlingsdirektivet som i de svenska 
förarbetena till medlingslagen som ett skäl till att främja medling.363 Ett annat 
skäl till att förlikning med eller utan medlare kan anses positivt är att 
tidsåtgången och kostnaderna är lägre än för en domstolsprocess eller ett 
skiljeförfarande.364 Om transaktionskostnaderna mellan parter i tvist som 
genomsnitt blir lägre på grund av att fler förliks, med eller utan medlare, 
kommer fler avtal på sikt ingås i samhället som helhet vilket, allt annat lika, 
anses öka det ekonomiska välståndet. 
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4.3.2   Förutsättningar  för  förlikning  och  
medlingens  betydelse  för  förlikning  

Parter vill självfallet minimera både tid och kostnader. Detta är en anledning 
till intresset för alternativa tvistlösningsmetoder, vilka anses vara mer 
kostnadseffektiva än det traditionella domstolsväsendet.365 Det vi nu ska 
undersöka är när det är rationellt att komma överens och nå en 
samförståndslösning och när det är rationellt att föra talan utan att förlikas. 
Kan ett rättsekonomiskt perspektiv dessutom, mot denna bakgrund, ge svar 
på om medling har en roll att fylla? Grundläggande för att parterna ska nå 
förlikning är att det finns ett pris, en förlikningssumma, som båda parter 
upplever ökar deras nytta jämfört med alternativet att gå till rättegång.366 Om 
käranden inte kan tänka sig erhålla mindre än 100.000 kronor och svaranden 
inte kan tänka sig att betala mer än 90.000 kronor, kommer 
förlikningsförhandlingarna att misslyckas.367 
 
En viktig faktor är det överskott som en förlikning kan beräknas medföra 
jämfört med en rättegång eller ett skiljeförfarande. Detta avgörs av hur lång 
tid en rättegång eller ett skiljeförfarande beräknas ta, tillsammans med de 
kostnader som dessa förfaranden beräknas medföra i form av 
ombudskostnader och eventuella arvoden. Ju mer tid och högre kostnader 
som beräknas, desto större behållning har parterna av att förlikas, allt annat 
lika. Ifall parterna beräknar att förlikningen medför ett stort övervärde jämfört 
med en rättslig prövning kommer viljan att förlikas öka, men även svårigheten 
för parterna att komma överens om hur de ska dela på övervärdet kommer att 
öka. Ju större överskott förlikningen beräknas ha, desto mindre kostar det 
dock för parterna att bedöma och komma fram till att förlikningen är i båda 
parternas intresse eftersom ombudskostnader för att utreda tvistefrågorna då 
minskar. Värdet av förlikningen är vidare inte bara en fråga om pengar. Ett 
annat incitament är att tvisten undviker offentlighet då parterna kan hålla 
förlikningsvillkoren hemliga. Därigenom undviks en offentlig rättegång som 
skulle kunna uppmuntra andra parter i kärandens position att väcka talan mot 
svaranden.368 Tvisten kan även innehålla flera omständigheter som, om de 
skulle bli allmänt kända, skulle ge upphov till badwill för företagen. 
 
En annan viktig faktor är vilken sannolikhet parterna uppskattar sig ha att 
vinna en rättslig prövning. En part som känner sig mycket säker på att vinna 
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 65 

kommer ogärna att förlikas. Generellt kommer därför en rättslig prövning 
komma till stånd då båda parterna är optimistiska över utgången av en 
rättsprövning. En optimistisk kärande uppskattar sin chans till att vinna vara 
hög och dennes ekonomiska väntevärde av en rättsprocess blir då högre. En 
optimistisk svarande uppskattar sin risk till att förlora vara låg och dennes 
ekonomiska väntevärde av en rättsprocess, i form av en risk att förlora, blir 
då låg och förlikning ter sig mindre attraktivt. Hur kan båda parterna vara 
optimistiska att vinna tvisten? Rimligen kan anföras att i en tvist mellan två 
rationella parter bör en part vara optimistisk och en pessimistisk eftersom de 
faktiska omständigheterna är desamma. En anledning är att parterna har olika 
information om sina positioner som de inte gärna delar med sig av. Problemet 
med asymmetrisk information medför att parterna får svårare att bedöma 
förutsättningarna för förlikning eftersom de kommer att göra olika 
bedömningar av den troliga utgången av en rättslig prövning. 
Förlikningsförhandlingarna kommer i viss mån att leda till att parterna delar 
med sig av information. Ett problem är dock att rationella parter kommer att 
undvika att avslöja information som visar på svagheter i den egna positionen, 
som motparten kan utnyttja, och att de därför av taktiska skäl håller 
informationen hemlig för motparten.369 En annan anledning kan vara att 
parter inklusive ombud i allmänhet inte är fullt rationella, utan tenderar att 
överskatta styrkan i sin egen position. 
 
Parterna kan också tänkas avhålla sig från att överhuvudtaget föreslå 
förlikning, eftersom det kan signalera svaghet och förmå motparten att ställa 
högre förlikningskrav än om förlikning föreslås av en tredje part. I det fall 
förhandlingar går till på ett traditionellt vis där parterna utgår från sin mest 
fördelaktiga önskeposition och därefter gradvis justerar sina bud fram till 
överensstämmelse uppnås, finns problemet att parter ogärna går alltför långt 
från sitt öppningsbud av rädsla för att signalera svaghet gentemot den andra 
parten. Det får då till följd ett taktiskt spel där vardera part väntar in den andra 
parten. Om båda parter agerar på samma vis kommer dock en 
överensstämmelse sällan att uppnås.370 Slutligen kan så kallade principal-
agent problem spela in. Ett juridiskt ombud kan ha andra intressen än vad 
klienten hade haft om klienten hade haft tillgång till samma information. Ett 
exempel är att en advokat som representerar ett stort företag kan vara mer 
riskavert än bolagsledningen. Detta kan bero på att advokaten är mån om sitt 
rykte och inte gärna vill gå till domstol såvida inte förutsättningarna för 
framgång är mycket övertygande. Bolaget kan däremot ha ett intresse av att 
bygga upp ett rykte av att inte förlika tvister, för att verka avskräckande 
gentemot parter som överväger att väcka talan mot bolaget i framtiden. Det 

                                                
369 Lindell 2006, s. 142. 
370 Posner, s. 605. 
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omvända kan inträffa i andra instans. En advokat som har förlorat i lägre 
instans kan tänkas vilja få upprättelse genom att vinna i andra instans och är 
då motvillig till att rekommendera förlikning.371 I högsta instans kan även 
tänkas att ombudet i viss mån påverkas av möjligheten att förstärka sitt 
renommé, vilket kan påverka förlikningsbenägenheten.  
 
Frågan är om medling kan spela en roll för att överstiga dessa hinder mot 
förlikning och undvika att parterna går till domstol i onödan. Innan frågan 
besvaras ska dock observeras att det inte alltid är lämpligt att undvika 
domstolsförfarande. I vissa fall är det fråga om en part som utan tvekan har 
agerat i ond tro och vållat motparten en skada, och i så hög grad som möjligt 
försöker förhala och fördröja tvisten. En rättegång och en exekutionstitel kan 
då vara nödvändigt för att reparera skadan och motverka fortsatt missbruk. I 
ett sådant fall verkar medling överflödigt och en domstolsprocess förefaller 
utan tvekan ändamålsenlig.372  
 
Vad kan medling erbjuda för att underlätta förlikning? Till att börja med kan 
medlaren möta parterna i enrum och föra konfidentiella diskussioner vilket 
kan förmå parterna att dela med sig av mer information än de hade gjort till 
motparten. Med hjälp av informationen kan medlaren skapa sig en bättre bild 
av svagheterna och styrkorna i parternas positioner än vad de själva eller 
tillsammans med ombud hade kunnat. Medlaren kan sedan förmedla en 
bedömning av informationen på ett trovärdigt vis.373 Medlaren kan även lägga 
fram förslag på samförståndslösningar utan att endera parten blir identifierad 
som den vilken har lagt det första förlikningsförslaget och därmed riskera att 
signalera svaghet. Parterna kan därför relativt fritt och ohämmat ge förslag 
till medlaren på olika lösningar som denne sedan kan kommunicera till båda 
parterna. Medlaren kan vidare motverka att förhandlingarna fastnar i en 
spelteoretisk situation genom att parterna inte vill avvika för mycket från sina 
inledande drömbud, vilket kan hända i en förhandling utan medlare. 
Förslagen kan nämligen först kommuniceras till medlaren som med vardera 
part kan arbeta fram ett mer nyanserat öppningsförslag.374 Medlaren förefaller 
därför i viss mån kunna stävja taktik mellan parterna, samt motverka 
asymmetrisk information och principal/agent-problem. Ett ökat 
informationsutbyte medför att parternas uppskattning av sannolikheten för ett 
visst utfall i rättegång blir mer realistisk. För att återvända till utgångspunkten 
som introducerades ovan: En mer realistisk sannolikhetsuppskattning ger, allt 
annat lika, fler förlikningar eftersom risken för att båda parterna samtidigt är 

                                                
371 Posner, s. 605; se också Lindell 2006, s. 133–134. 
372 Fler exempel där medling är olämplig, se Engström 2011, s. 20; Engström 2009, s. 29. 
373 Posner, s. 605. 
374 Posner, s. 606. 



 67 

optimistiska om utgången minskar. Allt annat lika skulle således medlingen 
leda till fler förlikningar. 

4.3.3   Varför  välja  medling?    
För svensk del är domstolen, bortsett från en låg ansökningsavgift, gratis för 
parterna. Man kan därför undra sig varför inte parter som önskar hjälp av en 
neutral tredje man helt enkelt väcker talan i domstol och kostnadsfritt åtnjuter 
domarens förlikningsverksamhet? Ett argument är att domaren i sin 
förlikningsverksamhet inte anses kunna gå lika långt som en medlare på 
grund av risken att tappa parternas förtroende.375 Det argumentet håller dock 
inte om domarna i praktiken använder både enskilda möten och framhäver 
andra intressen än de rättsliga, vilket är tänkbart med tanke på att det i 
förarbetena uttalas att domaren kan gå relativt långt i sina strävanden att 
förmå parterna att förlikas.376 Det är tänkbart att den framgångsrika 
förlikningsverksamheten i domstolarna är ett viktigt skäl till varför intresset 
för medling i Sverige är så låg.377 Det kan därför ifrågasättas om den 
ekonomiska nyttan ökar av att staten istället för att öka domstolsbudgeten 
investerar i subventioner av medlare för att medlingen och domarens 
förlikningsverksamhet ska vara kostnadsmässigt likvärdiga alternativ för 
parterna. I förarbetena har för svensk del uttalats att det varken finns 
anledning eller ekonomiskt utrymme för en sådan lösning.378 Lagstiftaren 
verkar således anse att domarens förlikningsverksamhet är likvärdigt 
medling,379 trots att det framhålls en skillnad både i förhållningssätt och 
upplägg.380 
 
Det i mitt tycke starkaste argumentet för att medlingsförfarandet skulle ha 
större möjlighet att leda till förlikning än i domstol är en följd av vänligheten 
i förfarandet. Att väcka talan i domstol är en fientlig handling. Den 
kontradiktoriska principen och rättegångens uppbyggnad kan anses medföra 
en ökad polaritet när parterna ställs mot varandra. Parternas påståenden blir 
lätt varandras motsatser när parterna väl är i domstol. Att endast föreslå en 
medling kan tänkas vara en vänligare handling eftersom syftet då är att 
parterna frivilligt ska komma överens. På så vis skulle också en 
medlingsklausul intaget i ett kontrakt kunna tänkas få en avkylande effekt. 

                                                
375 SOU 2007:26, s. 79–80; Fitger m.fl.,, kommentar till 42 kap. 17 § rättegångsbalken; I 
den norska tvisteloven anges uttryckligt att medlaren inte får ha separata möten med 
parterna och inte får motta upplysningar som inte görs kända för alla parter. Rätten får inte 
heller ge förlikningsförslag, ge råd eller ge uttryck för synpunkter som kan riskera rättens 
opartiskhet, se tvisteloven § 8–2. 
376 Prop. 1986/87:89, s. 114. 
377 Ca 60 % av alla dispositiva mål förliks, se SOU 1982:26, s. 137; SOU 2007:26, s. 107. 
378 Prop. 2010/11:128, s. 31. 
379 Se prop. 2010/11:128, s. 24. 
380 Prop. 2010/11:128, s. 23–24. 
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När en konflikt har uppstått kan en part hänvisa till medlingsklausulen och i 
ett något vänligare förfarande försöka nå en förlikning innan en talan väcks. 
Detta argument förlorar dock sin mening i viss mån så snart medlingen har 
inslag av tvång, antingen i form av en obligatorisk hänskjutning från domstol 
eller som ett nödvändigt försteg till domstolsprövning. I det fallet kan en 
”fientlig handling” redan sägas ha vidtagits och polariseringen har inletts.  

4.4   Samhällseffekter  av  medling  som  
tvistlösningsmetod  

4.4.1   Inledning  
Medling kan, som ovan berörts, främja benägenheten till förlikning genom att 
problemen med asymmetrisk information och intressekonflikter mellan 
principal-agent kan överkommas i högre grad. I förlängningen minskar 
transaktionskostnaderna eftersom medlingen är ett billigare och snabbare 
förfarande samtidigt som fler pareto-effektiva avtal ingås och upprätthålls 
genom att parterna ingår medlingsöverenskommelser istället för att en 
domstol meddelar ett domslut. Samtidigt minskar behovet av budgetanslag 
till domstolsväsendet. Det ökar i sig inte det ekonomiska välståndet i 
samhället, men staten kan placera pengarna i investeringar med högre 
avkastning och således öka den ekonomiska nyttan. Med detta i åtanke synes 
det självklart att lagstiftaren bör verka för ökad användning av 
medlingsinstitutet. De kommande avsnitten syftar till att problematisera och 
analysera i vilken utsträckning medlingen bör främjas. 

4.4.2   Ekonomiska  argument  för  tvingande  
medling  

Medling kan göras obligatorisk genom ett schema för hänskjutning till 
medling från domstol, som ett tvingande försteg för att kunna väcka talan till 
domstol, eller genom att avtal om att medla utgör processhinder i allmän 
domstol. Medlingen kan även vara tvingande i viss utsträckning genom att 
domstolen tillämpar kostnadssanktioner mot en part som inte medlar, såsom 
fallet är i England. Den ekonomiska nyttan av en sådan lösning kan illustreras 
med en nyttouträkning. Frågan är om nivån av framgång efter en tvingande 
medling är tillräckligt hög för att motivera de extra kostnader medlingen 
annars medför. 
 
Enligt den studie som omnämndes i avsnitt 3.6.1 angavs de genomsnittliga 
medlingskostnaderna i Sverige för en tvist av ett värde om EUR 200.000 
uppgå till EUR 7.000 samtidigt som de genomsnittliga rättegångskostnaderna 
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för motsvarande tvist uppgick till EUR 65.710.381 För svensk del skulle i så 
fall kostnaden nästan vara så låg som en 1/10 av en rättegång. För 
Nederländerna uppskattas dock medlingskostnaderna till en knapp 1/5 av 
rättegångskostnaderna, och i andra länder uppskattas skillnaden vara ännu 
mindre.382 Vi kan som ett tankeexperiment ponera att en genomsnittlig 
medling kostar 1/5 av en genomsnittlig rättegång. Siffrorna för andelen 
lyckade medlingsöverenskommelser varierar stort mellan de undersökta 
länderna och det saknas statistik för det exakta antalet följdtvister där en 
medlingsöverenskommelse angrips. Antalet ingångna överenskommelser 
som en andel av det totala antalet medlingar uppgår till allt mellan 38 % och 
80 % i de jurisdiktioner som har obligatorisk medling, där de flesta resultaten 
kretsar kring 50 %.383 Vi kan göra ett andra antagande: sannolikheten för att 
en medlingsöverenskommelse nås som inte angrips i ett domstolsförfarande 
efteråt är 40 %. 40 % ligger i det lägre intervallet av de empiriska resultaten 
men kan motiveras av osäkerheten i hur många följdtvister som 
medlingsöverenskommelsen resulterar i, något som medför att 
kostnadsbesparingen till stor del uteblir. 
 
Vi ponerar således att de totala rättegångskostnaderna i genomsnitt är 100 och 
att de totala medlingskostnaderna i genomsnitt är 20. Vidare poneras att 
sannolikheten för en medlingsöverenskommelse, som inte angrips i efterhand 
genom att en ny talan väcks, är 40 %. Det medför att kostnaderna i 40 % av 
fallen endast uppgår till medlingskostnaden 20 och att kostnaderna i 60 % av 
fallen uppgår till 120, det vill säga kostnader för både rättegång och kostnader 
för medling i det fall medlingen har misslyckats. Med ett schema för 
obligatorisk medling skulle den genomsnittliga tvistlösningskostnaden 
utifrån denna modell då bli 80 (0,6*120 + 0,4*20 = 80). Utan ett schema för 
obligatorisk medling kvarstår den genomsnittliga tvistlösningskostnaden på 
100.384 Utifrån denna uträkning blir kostnaderna för tvistlösningen lägre för 
samhället om det finns ett schema för obligatorisk medling. 
 
Som nämnts tidigare i framställningen är den rättsekonomiska analysen 
reduktionistisk. Uträkningen utesluter således flera relevanta faktorer. 
Modellen räknar inte in hela värdet av att medlingen är ett snabbare 
förfarande och inte heller värdet av att även en misslyckad medling kan leda 
till en snabbare efterföljande domstolsprövning om medlingen har bidragit till 
att tvistefrågorna har klarlagts. Framförallt tas inte hänsyn till alla de externa 
kostnader, vilka kommer att diskuteras i avsnitt 4.4.4 nedan, som följer den 
tvingande medlingen. Man kan diskutera om överskottet på 20, som den 

                                                
381 The Cost of Non ADR, ADR Center, s. 49. 
382 The Cost of Non ADR, ADR Center, s. 49. 
383 Se avsnitt 3.6.2. 
384 Vi antar att parterna uteslutande nyttjar domstolsrättegången om medlingen misslyckas. 
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tvingande medlingen enligt uträkningen genererar, verkligen räcker för att 
kompensera för de externa kostnaderna? Vidare finns det inte heller några 
tillförlitliga uppgifter på hur mycket en medling verkligen kostar jämfört med 
en rättegång, eller vad sannolikheten är att ett tvingande medlingsförfarande 
kommer att leda till en medlingsöverenskommelse. Studierna som hänvisas 
till i litteraturen är ofta hänförliga till specifika projekt inom ett visst 
rättsområde i ett visst land och är som sådana mycket vanskliga att 
generalisera utifrån. Samtidigt är siffrorna från den EU-finansierade studien 
endast en uppskattning och skillnaden mellan rättegångskostnader och 
medlingskostnader varierar stort mellan EU-länderna. Vad uträkningen dock 
kan visa är att med tillförlitliga uppgifter kan det vara möjligt att framföra 
starka argument för att det kan vara kostnadsbesparande att införa 
obligatorisk medling. 

4.4.3   Ekonomiska  argument  för  
informationsåtgärder  och  subventioner  

Det finns som tidigare framgått flera fördelar på samhällsnivå av att 
användningen av medling ökar. Medling är i många jurisdiktioner frivillig. 
En fråga som kvarstår är varför parterna frivilligt ska välja medling om det 
leder till ökade kostnader jämfört med en vanlig förhandling eller istället för 
att väcka talan och sedan förlikas i domstol. De samhällsmässiga fördelarna 
är en extern nytta, som inte åtnjuts endast av parterna utan även av samhället. 
Parterna värderar som utgångspunkt endast egennyttan och inte 
samhällsnyttan.385 Flera stater försöker därför påverka förekomsten av 
medling genom att subventionera medlingskostnaderna eller genom att utöka 
omfattningen av rättshjälpsreglerna. 
 
När parter förhandlar en uppkommen konflikt begränsar sig kostnaden 
normalt endast till arvoden för ombuden. Om parterna ska förhandla tvisten 
inom ramen för en medling måste parterna bekosta arvoden både för medlaren 
och för ombuden. Varför ska då parter tänkas välja medling istället för en 
vanlig förhandling? Det måste bero på att understödet från en neutral tredje 
man, som medlaren utgör, medför en ökad sannolikhet för att en 
överenskommelse kommer att nås. Om medlaren ökar sannolikheten att en 
förlikning ingås till den grad att den förväntade nyttan av att använda medlare 
överstiger kostnaden för medlaren, kan det ekonomiska väntevärdet vara 
högre för handlingsalternativet att anlita en medlare än att inte göra det. 
 
Frivillig medling har en mycket hög sannolikhet för framgång. Enligt de 
empiriska studier som har återgivits tidigare, i avsnitt 3.6.2 och 3.7, är det inte 

                                                
385 Matthews, Parkin & Powell, s. 342–352. 
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ovanligt att så många som 80 % av medlingarna leder till en 
överenskommelse. Är då sannolikheten för en lyckad överenskommelse 
högre än för en vanlig förhandling med hjälp av ombud? Det är omöjligt att 
svara på, men vi kan ponera att så är fallet. I så fall skulle den låga 
användningen av medling kunna bero på att parterna och ombuden har alltför 
bristfällig kännedom om medlingen för att veta hur mycket sannolikheten 
ökar för en framgångsrik förlikningsförhandling om de tar hjälp av medlare, 
så att de felaktigt anser att kostnaden för medlaren överstiger nyttan. Det kan 
vara så att nyttan egentligen är tillräckligt stor för att parterna rationellt sett 
borde välja medling i vissa fall, men till följd av bristande kunskaper inte gör 
det. En sådan situation kan avhjälpas bland annat på två sätt. Staten kan välja 
att subventionera medlingskostnaden, eller investera i information till parter 
och ombud om medlingens fördelar. Om nyttan för samhället och parterna – 
bibehållna partsrelationer, fler pareto-effektiva avtal och låga 
transaktionskostnader – överstiger kostnaden för investeringen kan en sådan 
åtgärd vara ekonomiskt motiverad. Om det istället är så att kostnaden för 
medlaren faktiskt överstiger nyttan för parterna av den ökade sannolikheten 
till att förlikning ingås, skulle informationsåtgärder inte hjälpa. Det skulle 
endast bekräfta för parter och ombud att det är rätt beslut att inte medla. Men 
om kostnaden för medlaren förvisso är högre än nyttan för parterna men inte 
högre än nyttan för samhället, kan en subvention av medlingen likväl vara 
motiverad. Subventioner av medling kan ske på många olika sätt. Genom 
bidrag till medlingsinstitut, subventioner av medlingsarvoden, eller en utökad 
rättshjälp som inkluderar medling. Det vore emellertid en alltför långtgående 
ekonomisk analys för denna uppsats att undersöka vilken metod som är den 
effektivaste investeringen. 

4.4.4   Externa  kostnader  av  medling  
Medling för med sig externa kostnader. När medlingen leder till en 
överenskommelse uteblir exempelvis statens handlingsdirigering och 
prejudikatbildning. Rättskipningens grundläggande samhällsfunktion har i 
förarbeten angivits vara att medverka till att värderingarna bakom den 
materiella rätten får genomslag.386 Om parter regelmässigt undvek 
domstolsväsendet för att lösa sina tvister i ett hemligt medlingsförfarande kan 
det tänkas att värderingarna bakom den materiella rätten inte skulle få 
genomslag. Det finns dock flera argument mot denna farhåga. Ett argument 
är att risken för att handlingsdirigering helt skulle utebli är överdriven 
eftersom en förhandlingsöverenskommelse alltid sker i skuggan av den 
materiella rätten och med den materiella rätten som standard. Detta beror på 
att en förhandling eller en alternativ tvistlösning ofta sker med en tanke på 

                                                
386 Prop. 2010/11:128, s. 23; se också Ekelöf m.fl., s. 20. 
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vad utgången skulle bli i allmän domstol.387 Ett annat argument är 
ekonomiskt. Den dispositiva materiella lagstiftningen anses inte sällan vara 
en välbalanserad produkt som beaktar båda parters intressen. Lagstiftaren kan 
dock inte ta hänsyn till alla tänkbara individuella preferenser och intressen. 
Ett frivilligt avtal ingått mellan parter i en alternativ tvistlösning där dispositiv 
lagstiftning sätts åt sidan är förmodligen mer nyttomaximerande än ett 
domslut och leder till fler pareto-effektiva överenskommelser eftersom 
parterna kan ta hänsyn till fler individspecifika intressen. Ett tredje argument 
är rättsfilosofiskt. Vem äger egentligen en tvist och vad är det som talar för 
att staten ska ha monopol på att hantera tvister framför individerna i ett 
samhälle? Staten kanske endast bör tillhandahålla domstolsväsendet som en 
sista utpost för det fall parterna inte lyckas nå en lösning i ett privat forum? 
 
Regeringen har även uttryckt en vilja att fler kommersiella tvister ska föras i 
domstol för att avhjälpa bristen på prejudikat.388 Om en ökad användning av 
medling där parter löser sina tvister i ett hemligt förfarande minskar antalet 
tvister i domstolsväsendet, vilket oftast är syftet, kommer ännu färre 
prejudikat att produceras. Prejudikaten kan ses som en allmännyttig egendom 
vilken bekostas av skattebetalarna och kommer alla till del.389 Inom vissa 
områden är behovet av prejudikat särskilt konkret. En stor kommersiell aktör 
som återkommande har tvister av likartad typ kan söka en 
överinstansprövning i första hand för att få ett prejudikat som kan ge ledning 
för den framtida handläggningen av dylika ärenden.390 Typexemplet är ett 
försäkringsbolag som återkommande har tvister avseende tolkningen av vissa 
avtalsvillkor. Utfallet i det specifika målet har då stor betydelse för hela 
försäkringstagarkollektivet eftersom avtalsvillkor och premieberäkning kan 
komma att ändras i förhållande till alla försäkringstagare.391 Om en medling 
sker under påtryckning till den starka partens fördel kan detta dessutom leda 
till att marknaden blir obalanserad mellan parterna. De små kostnadskänsliga 
försäkringstagarna får ingen hjälp av varandras tvister om försäkringsbolagen 
i hemlighet förliks med de försäkringstagare som avser att väcka talan. Detta 
hänger även ihop med en annan extern kostnad, nämligen risken att den 
svagare partens rättighetsskydd kan minska. En medlare kommer sällan, om 
ens alls, ingripa i det fall ena parten håller på att ingå en ofördelaktig 
överenskommelse.392 Det finns empiriska belägg för en sådana negativa 
konsekvenser från Australien, se avsnitt 3.6.2 ovan, där obligatorisk medling 
inom franchise och inom jordbruksfinansiering förde med sig negativa 
effekter genom förluster i den svagare partens rättighetsskydd. 
                                                
387 Lindell 2006, s. 57. 
388 Prop. 1998/99:35, s. 34. 
389 Genn, s. 397; Kulms, Privatising Justice and the Day in Court, s. 209. 
390 Engström 2011, s. 18. 
391 Engström 2011, s. 18. 
392 Lindell 2006, s. 79. 
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När parter ingår en medlingsöverenskommelse genom påtryckning skapas 
dessutom andra negativa följder genom att icke pareto-effektiva avtal ingås, 
vilket kan ses som den negativa spegelbilden av medlingsöverenskommelser 
som är frivilliga. Fördelarna med ett frivilligt avtal som sätter dispositiv 
lagstiftning åt sidan går troligen förlorade om överenskommelsen sker under 
påtryckning. I domstolen sker istället en rättighetsprövning av en person 
tränad i att väga rättigheter mot varandra i enlighet med de 
intresseavvägningar som gjorts av lagstiftaren, vilket tillförsäkrar en svagare 
part ett visst rättighetsskydd. Förlusten av parternas rättighetsskydd utgör 
också en betydande extern kostnad och ett starkt motargument mot medling 
under påtryckning eller medling under olika former av incitament som i själva 
verket tar formen av en piska. Som argument för obligatorisk medling har 
angetts att det endast är en tillfällig åtgärd i syfte att allmänheten ska få upp 
ögonen för medlingen som tvistlösningsmetod. Den motiveringen har 
emellertid efterhand som åren gått börjat ifrågasättas i de rättsordningar där 
den införts.393 Det kan vidare argumenteras för att parter har en förväntan på 
att staten tillhandahåller en rättskipningsapparat. Den förväntan kanske inte 
infrias om tvingande medling införs. Att allmänheten tappar förtroendet för 
rättsväsendet är måhända en kostnad som uppväger allt annat. Mot det kan 
dock anföras att en ökad tillgång till alternativa och effektiva 
tvistlösningsformer snarare ökar förtroendet för rättsväsendet. Det förutsätter 
i så fall att olika typer av medlingsreformer för civilprocessen verkligen ökar 
tillgången till rättslig prövning. Huruvida så är fallet diskuteras i nästa avsnitt. 
 
Alla dessa externa kostnader talar starkt emot inslag av tvingande medling. 
Rättighetsskyddet för individen, varav rätten till en rättvis rättegång är av 
fundamental betydelse, skulle även kunna ses som en absolut rättighet som 
inte kan åsidosättas. Det vore således fråga om en rättighet som inte kan 
kvantifieras och inkorporeras i en ekonomisk modell. Flera av de 
ovannämnda externa kostnaderna har samma egenskap: de kan knappast 
värderas i pengar. Vad är exempelvis värdet av ett prejudikat? Det blir således 
otillräckligt att analysera medlingen i en strikt ekonomisk modell. Det 
följande avsnittet är därför avsett att bredda blicken till andra underliggande 
värden som kan aktualiseras. 

                                                
393 Waye, s. 222; jfr Quek, s. 483–484. 
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4.5   Leder  de  olika  tillvägagångssätten  för  
att  främja  medling  till  ökad  tillgång  till  
rättslig  prövning?  

4.5.1   Om  begreppet  ”access  to  justice”  
Det huvudsakliga syftet för att främja medling i olika former, utöver 
processekonomi och effektivitet, har i olika typer av lagstiftningsutredningar 
i EU, England, Australien och USA angivits vara att öka tillgången till en 
rättslig prövning, på engelska benämnt access to justice.394 Avsikten är att i 
detta avsnitt problematisera om det angivna syftet verkligen uppfylls med de 
tillvägagångssätt för att främja medling som framställningen hittills 
behandlat. Huruvida medling ger upphov till ökad tillgång till rättslig 
prövning beror på vad en rättslig prövning anses vara och vilken funktion den 
rättsliga prövningen anses ha.  
 
Uttrycket access to justice har i utländsk doktrin ett flertal betydelser. En 
återkommande tanke är dock att möjliggöra för individen att åtnjuta sina 
civila rättigheter.395 I en folkrättslig kontext innebär begreppet normalt 
individens rätt till en rättslig prövning inför en opartisk domstol.396 EU har 
angivit att konceptet access to justice avseende medling ska anses omfatta 
tillgången till ett adekvat tvistlösningsförfarande för individer och företag, 
och inte bara tillgången till rättsväsendet.397 Även i Australien har lagstiftaren 
försökt bredda termen justice, rättvisa, till något som inte bara tillhandahålls 
av domstolsväsendet utan utgörs av ett integrerat system som informerar 
individer om lagen och deras rättigheter, förebygger att rättsliga problem 
inträffar och eskalerar, hänvisar problem till den lämpligaste formen av 
tvistlösning och tillhandahåller vägar till rättvisa och skäliga lösningar.398 
Även när rättvisa och tillgång till rättslig prövning definieras med en mer 
vidsträckt betydelse förefaller en kärna vara ordet tvistlösning. För att 
undersöka i vilken mån de olika tillvägagångssätten för att främja medling 
också ökar möjligheten till adekvat tvistlösning för individerna i ett samhälle 
kommer i det följande en jämförelse att göras med civilprocessens syften. 

                                                
394 Se medlingsdirektivets beaktandeskäl 2, 3 och 5; Medlingsresolutionen, p. A; Lord 
Woolf, Access to Justice – Final Report (1996); Waye, s. 216–217; Hopt & Steffek, s. 9; 
Kulms, Mediation in the USA, s. 1246 ff.; Grönboken 2002, s. 7–8. 
395 Nolan-Haley, Mandatory Mediation?, s. 986. 
396 Nolan-Haley, Mandatory Mediation?, s. 986. 
397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i 
civilrättsliga tvister, s. 2; Medlingsresolutionen, p. A. 
398 Australian Government Attorney-General’s Department (2009) A Strategic Framework 
for Access to Justice in the Federal Civil System: A guide for future action, s. 2 ff. 
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4.5.2   Civilprocessens  funktioner  
I en svensk kontext anses civilprocessen stå för ett flertal funktioner där olika 
författare framhäver olika funktioner som de viktigaste. Det finns flera idéer 
om civilprocessens funktioner, men till de vanligaste kan räknas: 
konfliktlösning, handlingsdirigering, prejudikatbildning och rättsutveckling, 
samt rättsskydd.399 Innebörden av begreppen är omdiskuterade,400 men kan i 
korthet sägas innebära följande. Den konfliktlösande funktionen innebär att 
huvudsaken är att tvisten får en lösning, inte hur den löses.401 Eftersom syftet 
endast är att parternas tvist får en lösning är tvistlösningsformen underordnad. 
De som endast förespråkar den konfliktlösande funktionen kan därför tänkas 
uppmuntra att fler tvister löses utom domstolarna.402 
Konfliktlösningsfunktionen är dessutom bakåtblickande eftersom fokus är på 
de omständigheter som har inträffat och ligger till grund för tvisten. Mindre 
vikt läggs vid de regler som tillämpas för att lösa tvisten. De som framhäver 
handlingsdirigering har däremot ett framåtblickande perspektiv. 
Civilprocessen ska verka preventivt och styra parterna och samhället 
framöver i den riktning som de materiella rättsreglerna stipulerar.403 En annan 
funktion för civilprocessen är att verka för prejudikatbildning och 
rättsutveckling. Rättsutvecklingen är inte ett mål i sig självt utan fungerar 
närmast som ett instrument för att uppnå handlingsdirigering och 
konfliktlösning.404 Slutligen den så kallade rättskyddsprincipen som 
egentligen består av två funktioner. Principen innefattar både individens rätt 
till skydd för sina materiella rättigheter, det materiella rättsskyddet, och rätten 
till en domstolsprövning som uppfyller en viss grundläggande kvalitet i 
förfarandet, det processuella rättsskyddet.405 Det processuella rättskyddet tar 
sig uttryck genom rätten till en rättvis rättegång enligt art. 6(1) 
Europakonventionen och rätten till en rättvis rättegång inom skälig tid enligt 
2 kap. 11 § andra stycket i kungörelse (1974:152) om beslutad ny 
regeringsform (”regeringsformen”). 
 
Jag kommer inte själv att försöka rangordna dessa eller utförligt försöka 
utreda deras betydelse och innebörd, vilket hade krävt en egen uppsats. 
Istället kan konstateras att vad gäller specifikt medling förefaller framförallt 
den konfliktlösande funktionen ställas framför andra. En grundläggande idé 

                                                
399 Maunsbach, s. 74–82; Ekelöf m.fl., s. 20–30. 
400 Se Andersson, s. 202 ff.; Lindblom, s. 53. 
401 Maunsbach, s. 76. 
402 Lindell, som förespråkar medling, framhäver inte sällan den konfliktlösande funktionen, 
se Ekelöf m.fl., s. 27 och Lindell 2012, s. 29. 
403 Maunsbach, s. 76; Exempelvis Ekelöf framhävde handlingsdirigering som den viktigaste 
funktionen och menade att alla andra funktioner var sekundära, Ekelöf, m.fl., s. 20. 
404 Maunsbach, s. 79. 
405 Maunsbach, s. 81. 
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om medlingen är att andra intressen än de rättsliga kan stå i fokus. En annan 
återkommande tanke är att sekretessen i medlingen är central för resultatet 
eftersom medlingen bygger på att parterna är förtroliga med varandra. Det 
kan då tänkas att när initiativ tas för att främja medling är det varken 
civilprocessens handlingsdirigerande eller prejudikatbildande och 
rättsutvecklande funktioner som står i centrum. Kvarstår gör således den 
konfliktlösande och den rättsskyddande funktionen.  
 
Den konfliktlösande funktionen kan tyckas vara förhållandevis konkret att 
konstatera om den är uppfylld. Om parterna ingår en överenskommelse och 
därefter inte går vidare till något annat tvistlösningsförfarande, har medlingen 
löst konflikten. Det är dock en alltför enkel förklaring. En mängd faktorer kan 
ligga bakom att parterna inte fortsätter till exempelvis en domstol. Det kan i 
själva verket vara så att en av parterna ”ger upp”. Det kan vara fråga om en 
kostnadskänslig part som provar medling och når en oförmånlig kompromiss 
för att undvika ett dyrt och långsamt förfarande i domstol eller i 
skiljeförfarande. En bättre indikator på att konflikten är löst är kanske snarare 
att avtalsförhållandet parterna emellan fortgår och bibehålls efter medlingen. 
Inte heller det är dock en fullt ut tillfredsställande förklaring. Situationen kan 
vara sådan att partsrelationen består av en starkare part som besitter den 
eftertraktade tillgången, vilket kan vara pengar, kunskap eller en immateriell 
rättighet, och en svagare part som inte anser sig ha något annat val än att följa 
de villkor som dikteras av den starka parten. Ett problem som har anförts om 
medlingen är av detta skäl att det saknas en rättslig kontroll av 
medlingsöverenskommelserna.  
 
Det ligger i medlingens natur att den, precis som en förhandling, resulterar i 
ett avtal som endast parterna står bakom och undertecknar utan att det 
undergår en rättslig kontroll av tredje man. Medlaren ingriper normalt inte till 
skydd för en svagare part eftersom medlarens roll anses vara begränsad till 
att underlätta för parterna att förlikas, men inte att kontrollera utgången 
utifrån det rättsliga innehållet.406 Det materiella rättsskyddet får därför en 
underordnad, eller rentav utebliven, roll i medlingsförfarandet. Att medlaren 
inte ingriper blir särskilt ett problem om medlingen är en följd av statlig 
påtryckning i form av ett obligatorium eller en följd av risken för betydande 
kostnadssanktioner. Det finns då även ett problem i förhållande till det 
processuella rättsskyddet. Negativa erfarenheter från Australien om 
tvingande medling i kombination med ojämlika styrkeförhållanden parterna 
emellan har omnämnts tidigare i uppsatsen. Parter som kommer till domstolen 
för att söka rättvisa blir i England starkt uppmuntrade, och har i jurisdiktioner 
som USA, Australien och Italien blivit tvingade att delta i medling, vilket är 

                                                
406 Hopt & Steffek, s. 113; Lindell 2006, s. 221–222, 224; Norman & Öhman, s. 204, 212. 
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ett helt annat förfarande där fler värden än lagen vägs in.407 Vad händer då en 
part som rättmätigt söker korrigering av en obalans i ett kontraktsförhållande? 
Det finns en risk för att rutinerade resursstarka parter, såsom franchisegivare, 
försäkringsbolag eller banker, enkelt styr och förhalar medlingen till deras 
egen fördel.408 Att andra värden än de lagstadgade rättigheterna vägs in kan 
därför vara både medlingens fördel och dess nackdel.  
 
Det processuella rättsskyddet omfattar rätten till en rättvis domstolsprövning 
enligt art. 6(1) Europakonventionen och 2 kap. 11 § andra stycket 
regeringsformen. Även om tvingande medling vid första anblick kan tyckas 
stå i strid med principen om alla individers rätt till domstolsprövning har EU-
domstolen unionsrättsligt tillåtit en sådan ordning om vissa förutsättningar är 
för handen.409 Av art 6(1) Europakonventionen följer både ett krav på att den 
nationella rättsordningen garanterar en tillgång till domstolsprövning och ett 
krav på att domstolsprövningen ska tillgodose vissa grundläggande 
rättssäkerhetsprinciper. Några exempel på sådana rättssäkerhetsgarantier är 
att domstolsförfarandet och domens avkunnande ska vara offentliga, 
avgörandet ska vara motiverat med domskäl, avgörandet får inte framstå som 
arbiträrt eller uppenbart orimligt, förfarandet ska vara kontradiktoriskt och 
parterna ska vara likställda i förfarandet.410 Det är uppenbart att medlingen 
inte uppfyller alla dessa krav på rättssäkerhet. När medlingen är frivillig 
måste den inte heller uppfylla dessa förfarandegarantier eftersom individer 
som utgångspunkt är fria att ingå avtal på det sätt de önskar. Så fort en part 
på något vis tvingas in i medling kan det däremot argumenteras för att 
förfarandegarantier ska gälla även medlingsförfarandet. Situationen vore 
annars att staten tvingar parter till en tvistlösningsmetod utan rättssäkerhet. 

4.5.3   Att  ”lösa”  en  tvist  
Även om man antar att konfliktlösningsfunktionen endast är bakåtblickande 
och begränsad till att lösa tvisten, kan det argumenteras för att begreppet lösa 
innefattar något mer än ett slags överenskommelse eller domslut som parterna 
efterlever. Det kan tänkas att det för att en lösning ska vara för handen krävs 
att överenskommelsen även kan korrigera en obalans, rättslig eller 
ekonomisk, parterna emellan. Om ett medlingsförfarande under ojämna 
styrkeförhållanden inte kan garantera ett tillvaratagande av den svagare 
partens rättigheter kan ifrågasättas om medling som tvistlösningsform fullt ut 
tillfredsställer den konfliktlösande funktionen. Det finns flera exempel i 
doktrin där det argumenteras för att medlaren bör verka även för en mer 

                                                
407 Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1250. 
408 Om dessa farhågor, se Nolan-Haley, Mediation Exceptionality, s. 1253. 
409 Se Alassini m.fl. och avsnitt 3.7 ovan. 
410 Settem, s. 60, 64, 68, 97. 
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substantiell rättvisa.411 Att medlaren i viss mån ska verka för att utjämna 
obalanser parterna emellan förespråkas i Norge vid tillämpningen av den i 
vissa fall tvingande rättsmedlingen enligt den norska tvisteloven. Vid 
tillämpningen av 8 kap. 3 § andra stycket tvisteloven läggs det vikt vid om 
styrkeförhållandet är ojämlikt. Det uttalas i doktrin att olika 
styrkeförhållanden mellan parterna kan tala emot att rättsmedling företas, 
men det är inget absolut förbud mot att förordna om rättsmedling även i en 
sådan situation. Däremot anses medlaren ha ett speciellt ansvar för att se till 
att den svage parten inte utnyttjas eller blir överkörd.412 Det verkar alltså som 
att det i Norge förespråkas att den tvingande rättsmedlingen inte helt släpper 
rättsskyddstanken. Även enligt den Europeiska Kommissionens 
uppförandekod för medlare anges att medlaren ska beakta ojämlika 
styrkeförhållanden mellan parterna.413 Hur långtgående sådana 
medlingsingripanden är och om det tillgodoser den svaga partens 
rättighetsskydd får emellertid anses tveksamt och kan inte heller kontrolleras 
eftersom medlingsförfarandet normalt är hemligt. Att medlaren ska beakta 
maktobalanser parterna emellan sträcker sig normalt endast till att medlaren i 
rollen som samtalsledare låter båda parter komma till tals i lika stor 
utsträckning.414 Den yttre gräns som uppställs av uppförandekoden är att 
medlaren får avsluta medlingen om han eller hon anser att den förlikning som 
nås inte är verkställbar eller att den är olaglig.415 

4.6   Slutsatser  
I det avslutande avsnittet är avsikten att koncist försöka besvara de 
inledande frågeställningarna: 

-   Hur effektivt är medling som tvistlösningsmetod? 
-   Vilka tillvägagångssätt finns det för att främja medling? 
-   Vilka försvarbara tillvägagångssätt finns det för att öka användandet 

av medling? 
 
Mot bakgrund av de studier som har behandlats i avsnitt 3.6 framstår medling 
som ett mycket snabbt tvistlösningsförfarande med låga kostnader. En 
övervägande majoritet av alla medlingar som företas förefaller dessutom vara 
lyckade genom att de resulterar i överenskommelser som i stor utsträckning 
efterlevs av parterna. Medling som tvistlösningsform minskar således 
transaktionskostnaderna och ökar sannolikheten för att nyttomaximerande 
överenskommelser kommer till stånd och bibehålls. 

                                                
411 Se Waldman & Ojelabi som diskuterar Rawls rättviseteori i en medlingskontext. 
412 Bugge Nordén m.fl., s. 366. 
413 Se p. 3.1 i Europeiska Kommissionens uppförandekod för medlare, antagen juli 2014. 
414 Norman & Öhman, s. 211. 
415 Se p. 3.2 andra stycket, andra strecksatsen i uppförandekoden. 
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Medling kan främjas på flera olika sätt. Det kan ske genom ekonomiska 
incitament som kan tillskapas både genom subventioner och genom att en part 
som vägrar medla kan lastas med rättegångskostnaderna oavsett utgången i 
målet. Vidare kan medlingen främjas genom ökad information till parterna, 
exempelvis genom att ålägga advokater och domare med en skyldighet att 
informera om alternativ tvistlösning. Den mest ingripande åtgärden är att göra 
medlingen obligatorisk. Detta kan ske genom att staten kräver att parterna har 
försökt medla innan de får väcka talan, eller genom att domstolen tvingande 
hänskjuter parterna till medling. 
 
Mot bakgrund av analysen ovan är det dock tydligt att medlingen i flera fall 
inte tillgodoser alla krav som kan ställas på en konfliktlösningsmetod, 
framförallt i form av bristande rättsskydd och rättssäkerhet eftersom medlaren 
inte ingriper om ena parten ingår en ogynnsam överenskommelse. Det tycks 
därför stå klart att parter inte kategoriskt bör slussas från civilprocessen till 
medlingen genom tvång eller ekonomisk påtryckning. Man kan förvisso 
hävda att tvång som endast sträcker sig till att en part måste delta fysiskt på 
ett medlingsmöte endast leder till en kort tidsfördröjning och att det är 
motiverat med hänvisning till möjligheten att parterna får upp ögonen för 
medlingen. En sådan lösning kan dock riskera att gynna en trilskande 
svarande och frustrera käranden. Det kan då ifrågasättas om staten verkligen 
ska investera stora mängder kapital i en åtgärd som i förlängningen riskerar 
påverka tilltron till rättsväsendet negativt. Det kan vidare tyckas främmande 
att staten genom en kostnadssanktion eller dylikt ska straffa en part som 
åtnjuter sin grundlagsstadgade rättighet till en domstolsprövning men som har 
vägrat att medla med en, i partens tycke, omedgörlig motpart.  
 
Alternativet att stärka de privata aktörerna kan i så fall tänkas vara bättre. Mot 
bakgrund av analysen ovan förefaller även åtgärden att ålägga domare och 
advokater en plikt att upplysa om medlingen, såväl dess fördelar som dess 
nackdelar, som en lösning att föredra. Att staten som en minimiåtgärd 
underlättar för parterna att göra informerade beslut kan ses som ett lämpligt 
första steg mot en ökad användning av medling utan att försämra individernas 
rättsskydd. 
 
Vad gäller frivillig medling är det precis som inom vanliga 
kontraktsförhandlingar fritt fram för parterna att anlita en tredje part och 
därefter ingå ett oförmånligt avtal om en part så önskar. Det kan med det i 
åtanke tyckas okontroversiellt att ett avtal om att medla ska vara bindande. 
De bärande argumenten mot en sådan lösning är dels att parterna aldrig kan 
förutse framtiden och att de därför inte ska kunna avsäga sig rätten till en 
fullständig prövning av sina materiella rättigheter, dels att det förefaller 
mycket svårt att fastslå när ett dylikt avtal är uppfyllt eftersom det inte är 
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möjligt att med säkerhet konstatera när en part verkligen har försökt att medla. 
Vad som är både fördelen och nackdelen med medling är nämligen att det är 
en tvistlösningsmetod som baseras på, och är beroende av, subjektiva faktorer 
såsom parternas aktiva deltagande, förlikningsvilja och öppenhet för 
ömsesidiga eftergifter.  
 
Min slutsats är således att medling är en förträfflig tvistlösningsmetod; så 
länge deltagandet är frivilligt. 
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