
 

 

 

 

ALTERNATIV TVISTELÖSNING – EN STUDIE I MEDLING FÖR 
KOMMERSIELLA TVISTER 

 
Magisteruppsats 

 
Affärsjuridiska programmet med Europainriktning 

 
Linköpings universitet, ht 04 

 
Johan Hultman 

 
Engelsk titel: Alternative dispute resolution – A study of 

mediation for commercial disputes 
 



 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2005-01-21 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   Affärsjuridiska programmet 
LiU-EKI/AJP-D--05/002--SE

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/ajp/002/ 

  

 
 

 

Titel 
Title 
 

 

Alternativa tvistelösningar - En studie av medling för kommersiella tvister  
 
Alternative dispute resolution - A study of mediation for commercial disputes 

 

Författare 
 Author 

 

Johan Hultman 
 

 
 

Sammanfattning 
Abstract 
 
Problembakgrund: Organisationer upplever ständigt tvister när de agerar i en konkurrensutsatt 
miljö. Tvister kan behandlas på en mängd olika sätt, till exempel kan parterna ta hjälp av någon 
utomstående, de kan lösa tvisten på egen hand eller gå till domstol. I Sverige tenderar vi att lösa 
konflikter på likartade sätt oavsett tvistens karaktär. Alternativa tvistelösningsmetoder såsom 
medling används endast i begränsad omfattning. Jag anser att tvistelösning blir mer 
ändamålsenlig om den anpassas efter den ifrågavarande tvisten. Denna framställning kommer 
därför att behandla alternativa tvistelösningsmetoder i allmänhet och medling i synnerhet. 
 
Problemformulering: Vid vilka typer av kommersiella tvister är medling, utifrån parternas 
synvinkel, att föredra framför ordinärt domstolsförfarande? Vilka är för- och nackdelarna, för de 
tvistande parterna, med medling jämfört med domstolsförfarande i Sverige? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vid vilka situationer tvistande kommersiella 
parter kan nå mer ändamålsenliga lösningar genom att använda medling istället för att ta tvisten 
till domstol. Framställningen vänder sig främst till företag och skall ge dem information och 
vägledning om alternativa metoder i allmänhet och medling i synnerhet. 
 
Metod: Den i de inledande kapitlen beskrivna medlingsprocessen skall jämföras med det 
traditionella svenska domstolsförfarandet. Jämförelsen skall göras utifrån kriterier som 
näringslivets aktörer finner viktiga för tvistelösning Dessa kriterier representerar parternas 
preferenser vid valet av tvistelösningsmetod. 
 
Utifrån näringslivets inställning till val av tvistelösningsmetod har jag sedan konstruerat fiktiva 
analysmodeller för att illustrera vad som kan föranleda företag att välja den ena eller andra 
tvistelösningsmetoden. Analysmodellerna kommenteras sedan för att ge större förståelse till 



företagens förväntade beteenden eller hur de borde agera.  
 
Avgränsningar: Uppsatsen behandlar endast medling av kommersiella tvister. 
 
Resultat: Den viktigaste slutsats, efter att ha studerat medling som tvistelösningsmetod ingående, 
är att Sverige och svenskt näringsliv skulle vara betjänta av att använda medling i större 
omfattning än vad som idag är fallet. Att som idag begränsa valet av tvistelösning till skiljedom 
eller domstol är ett misstag. Många tvister och konflikter skulle kunna lösas mer ändamålsenligt 
om de behandlades med en metod mer anpassad efter den specifika tvistens förhållanden. Särskilt 
viktigt är detta då tvistande parter har en pågående affärsrelation som man vill bibehålla. Medling 
kan ofta vara en positiv metod när tvistande företag har ställt sig frågorna; var och vad vill vi var 
för sig och vad vill vi med vår relation? Medling är dock inte generellt en lämpligare 
tvistelösningsmetod. Det krävs att vissa förutsättningar är för handen för att medling skall vara en 
lämpligare metod än domstol. Om medling bör användas eller inte måste därför avgöras utifrån 
de specifika förhållandena i varje tvist. 
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Background: Organizations faces different disputes constantly. Disputes are treated in different 
ways, however we in Sweden tend to approach them in similar ways. I believe that dispute 
resolution can be more appropriate if it is adjusted to different dispute individually. This essay 
will therefore describe ADR and mediation 
 
Problem: In what kind of commercial disputes is mediation, from the parties’ point of view, more 
suitable than litigation? 
 
Purpose: The purpose of this essay is to investigate in what kind of situations mediation is more 
appropriate than litigation. The purpose is furthermore to investigate the potential value for 
mediation in Sweden. 
 
Method: The mediation process in the beginning of the essay is compared with ordinary litigation 
in Swedish courts. The criteria for the comparison are companies’ preferences when choosing 
matters to resolve disputes. 
 
Delimitations: This essay is only focused on commercial disputes. 
 
Result: The most important conclusion, after studying mediation and Alternative dispute 
resolution, is that Sweden and Swedish economy should use mediation on a more regular basis 
than today. 
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1  I n l e d n i n g  

1 . 1  P r o b l e m b a k g r u n d  

Organisationer upplever ständigt konflikter när de agerar i en konkurrensutsatt miljö. 

Ofta består konflikterna endast i att parter agerar konkurrensmässigt mot varandra men i 

vissa fall går konflikterna längre och löser sig inte genom vanlig interaktion mellan 

parterna. Konflikten behöver då behandlas för att nå en lösning. Detta kan ske på många 

olika sätt, parterna kan till exempel förhandla direkt med varandra, ta tvisten till 

domstol eller skiljedomstol.  

 

En konflikt behöver inte oundvikligen innebära negativa effekter för parterna, rätt 

behandlad kan den leda till att parterna utvecklas individuellt och att deras relation 

växer och blir starkare. Om detta sker eller inte beror på om parterna är villiga att 

anamma effektiva problemlösningsmetoder. Olyckligtvis är många konfliktparter dåliga 

på detta och tittar ofta bakåt på vad som orsakat tvisten för att komma fram till vem som 

orsakat den och vem som skall bära ansvaret för den skada som uppstått istället för att 

se framåt på vad parterna tillsammans kan göra för att begränsa skadan och bibehålla 

goda relationer.  

 

Att det ofta är bättre för parterna i en tvist att samarbeta och vara framtidsorienterad 

istället för att försöka hålla någon ansvarig för de fel som begåtts är ett synsätt som är 

vanligt förekommande i USA. Därför har man där utvecklat en mängd olika alternativa 

tvistelösningsmetoder (ADR – Alternative Dispute Resolution) för att kunna anpassa 

tvistelösningen på bästa sätt i förhållande till den ifrågavarande tvisten. Olika former av 

ADR började utvecklas i och med The Pound Conference 1976. Konferensen hölls för 

att behandla det allmänna missnöjet med det amerikanska domstolsväsendet. 

Framförallt var det de långa handläggningstiderna och höga kostnaderna som 

domstolsförfarande innebar för de tvistande parterna. Deltagarna på konferensen 

representerade såväl domstolsväsendet som advokaternas branschorganisation (The 

BAR association). Ett resultat av konferensen var ett antal pilotprojekt. Dessa skulle 

utvisa om medling kunde vara ett bra komplement till domstolsprocess. Utvärderingen 

visade att samtliga projekt var lyckosamma och innebar snabbare och 

kostnadseffektivare lösningar av tvisterna. 
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Dessa erfarenheter innebar att användningen av medling ökade i USA. Dessutom har 

flera andra ADR-metoder utvecklas. Idag används medling och en mängd andra 

alternativa tvistelösningsmetoder i stor utsträckning i USA som ett alternativ till 

domstolsprocess. 

 

ADR i allmänhet förnekar inte existensen av tvister men fokuserar på nya kreativa 

metoder för att lösa dem. En sådan angreppspunkt innebär att en utredning av parternas 

underliggande intressen ofta är nödvändig. Medling är en intressebaserad 

tvistelösningsmetod som istället för att försöka hålla någon ansvarig för en tvist försöker 

vara framtidsorienterad och finna åtminstone en acceptabel lösning för båda parterna. 

Fördelar med denna metod sägs ofta vara att den är snabb och kostnadseffektiv och att 

den är intresse- och framtidsorienterad. Den bygger på parternas fria vilja att nå en 

lösning på konflikten. Medling är egentligen inget annat än förhandling mellan parterna 

som möjliggörs av en neutral tredje part. Den neutrale tredje parten har inga 

maktbefogenheter att påtvinga parterna en överenskommelse utan skall endast 

underlätta kommunikationen mellan dem. Parterna i en tvist är de som sitter inne med 

störst kunskap om densamma. Bör inte de då också vara lämpade att delta aktivt i 

lösandet av tvisten?  

 

I Sverige däremot används inte alternativa tvistelösningsmetoder i stor utsträckning 

ännu. Skiljedomsförfarande är visserligen relativt flitigt använt, men i övrigt är de 

alternativa metoderna sparsamt använda. Det skall dock påpekas att medlingens 

användning har ökat under de senaste åren. I Sverige tenderar vi till att försöka lösa 

tvister på liknande sätt och inte anpassa lösningsmetoden efter tvistens och parternas 

behov. Experter på området anser att konfliktlösning i Sverige ligger på en primitiv nivå 

och att antalet metoder är för få och ensidiga. Jurister i andra länder menar att vi i 

Sverige genom vår ovilja att använda tvistelösningsmetoder utanför domstol verkar i ett 

förlegat system. Dagens tvister blir alltmer komplicerade och varierande. Metoderna för 

att lösa dem behöver därför utvecklas och anpassas i förhållande till hur den 

ifrågavarande tvisten ser ut. 

 

För företag och andra kommersiella aktörer är det av stor betydelse att en tvist kan lösas 

snabbt och effektivt. I de fall där parterna är del av en pågående och långvarig 

affärsrelation kan det även vara viktigt att tvisten inte bryter eller skadar relationen. 
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Medling är en konfliktlösningsmetod som anpassar sig efter parterna och försöker se 

möjligheter istället för hinder. Vilka är de gemensamma intressena hos parterna? En 

tvist är många gånger mindre omfattande än vad man från början trodde. I själva verket 

innehåller den ofta flera gemensamma intressen. Att behandla en konflikt på rätt sätt 

kan i slutändan vara utvecklande för parterna och deras relation. Den kan då innebära att 

parterna lärt sig mer om sig själva och om sina affärspartners.  

 

I en tid då svenskt domstolsväsende är föremål för ekonomiska besparingar och 

nedskärningar, blir frågan om ökad användning av alternativa tvistelösningsmetoder 

alltmer relevant. Handläggningstider och väntetider för att få sin tvist behandlad i 

domstol ökar, inte minst som en följd av att allt fler tingsrätter slås samman och antalet 

anställda minskar. Detta blir problematiskt för kommersiella aktörer som ofta är 

beroende av att tvister löses på ett snabbt sätt.  

 

1 . 2  P r o b l e m f o r m u l e r i n g  

Vid vilka typer av kommersiella tvister är medling, utifrån parternas synvinkel, att 

föredra framför ordinärt domstolsförfarande? Vilka är för- och nackdelarna, för de 

tvistande parterna, med medling jämfört med domstolsförfarande i Sverige?  

 

1 . 3  S y f t e  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vid vilka situationer tvistande kommersiella 

parter kan nå mer ändamålsenliga lösningar genom att använda medling istället för att ta 

tvisten till domstol. Syftet är vidare att undersöka medlingens potentiella värde som 

tvistelösningsmetod i Sverige. Med parter förstås här företrädelsevis företag eller 

näringsidkare. Framställningen vänder sig främst till företag och skall ge dem 

information och vägledning om alternativa metoder i allmänhet och medling i 

synnerhet. Bland annat skall den ge företag handledning om när medling kan vara en 

lämplig tvistelösningsmetod. 
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1 . 4  M e t o d   

Uppsatsens inledande kapitel är en genomgång av olika alternativa 

tvistelösningsmetoder. Detta görs dels för att upplysa läsaren om att det finns andra sätt 

att lösa tvister på än de som traditionellt sätt används i Sverige, dels för att sätta in 

läsaren i de grundtankar som ligger bakom de flesta av de alternativa 

tvistelösningsmetoderna. 

 

För att behandla ovanstående frågeställning har jag satt mig in i medlingsprocessen och 

medlarens roll. Jag har också tagit reda på vilken funktion medling har i Sverige idag 

samt vilka olika möjligheter det finns att använda medling. Därvid har jag gjort en 

genomgång av möjligheter för regelstyrd medling samt vilka organisationer som 

erbjuder standardiserade regelverk för medling. Framförallt har jag använt mig av den 

svenska och amerikanska litteraturen på området. Den svenska litteraturen är i 

framförallt begränsad till Jan Norman och Bengt Lindells böcker i ämnet. Den 

amerikanska litteraturen är betydligt rikligare och jag gör inga anspråk på att ha täckt 

ens en bråkdel av vad som sägs om medling i amerikansk litteratur. Företrädelsevis har 

jag använt mig av Christopher Moore och Kimberlee Kovachs framställningar vilka 

enligt mig förefaller vara de mest använda.1 Dessutom har jag använt mig av litteratur 

som behandlar förhandling och förhandlingsteknik beroende på att medling i grund och 

botten är förhandling som möjliggörs av en neutral tredje part utan maktbefogenheter att 

fatta beslut å parternas vägnar. Litteraturen på området är riklig. Exempel på svensk 

litteratur är Eric Runessons böcker och exempel på amerikansk litteratur är Melissa 

Nelkens sammanställning av teorier kring medling som förutom hennes egna 

teoriavsnitt innehåller artiklar och utdrag ur framställningar av experter inom 

förhandlingens olika områden. 

  

Den i de inledande kapitlen beskrivna medlingsprocessen skall jämföras med det 

traditionella svenska domstolsförfarandet. Jämförelsen skall göras utifrån kriterier som 

näringslivets aktörer finner viktiga för tvistelösning. För att kunna jämföra medling som 

tvistelösningsmetod mot domstolsförfarande utifrån parternas synvinkel har jag därför 

ställt upp ett antal variabler eller kriterier. Dessa kriterier är tänkta att representera 

parternas preferenser vid valet av tvistelösningsmetod. Valet av kriterier är gjort utifrån 
                                                 

1 Kovach och Moores böcker är flitigt citerade i annan litteratur inte minst i den svenska. 
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vad som sägs om partsintressen i medlingslitteraturen, i offentliga utredningar och 

förarbeten. Ekonomisk teori och rättviseresonemang har också använts. Exempel på 

detta är statens offentliga utredning angående näringslivets tvistelösning (SOU 1995:65) 

samt förarbeten till rättegångsbalkens medlingsparagraf. 

 

Utifrån näringslivets inställning till val av tvistelösningsmetod har jag sedan konstruerat 

fiktiva analysmodeller för att illustrera vad som kan föranleda företag att välja den ena 

eller den andra konfliktlösningsmetoden. Analysmodellerna kommenteras sedan för att 

ge en större förståelse till företagens förväntade beteenden eller hur de borde agera. Jag 

förutsätter här att företagen är planerande, rationella, förnuftiga och att de strävar efter 

att vara kostnadseffektiva. Därefter skall jag dra slutsatser av vad jag kommit fram till 

och sammanfatta vid vilka situationer kommersiella aktörer bör välja medling som 

tvistelösningsmetod framför ordinärt domstolsförfarande. 

 

1 . 5  A v g r ä n s n i n g a r  

Medling kan förekomma för de flesta typer av tvister. Med tanke på denna uppsats 

begränsning både i tid och i omfattning har jag därför valt att inrikta mig på tvister av 

kommersiell karaktär och då främst tvister som rör långsiktiga och bestående 

affärsförhållanden. Brottsoffermedling, som nu är en hett omdebatterad och behandlad 

företeelse, kommer sålunda inte att behandlas. Inte heller kommer medling inom 

familjerättens område att diskuteras.  

 

Dessutom kommer uppsatsen som tidigare antytts endast att behandla för- respektive 

nackdelar med medling jämfört med domstolsförfarande ur parternas perspektiv. Ett 

annat alternativ hade varit att fokusera på samhällets perspektiv.  

 

1 . 6  D i s p o s i t i o n  

De inledande kapitlen skall ge en översikt av vilka olika alternativa 

tvistelösningsmetoder som finns. Detta görs främst för att visa att det finns en mängd 

olika alternativa tvistelösningsmetoder som i Sverige är tämligen okända. Observera 

också att dessa metoder ofta har inslag av medling eller är nära besläktade med medling. 

Medling behandlas särskilt ingående eftersom uppsatsens fokus är på just denna metod. 
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I denna del beskrivs medlingsprocessen och dessutom kommer jag att ge en inblick i 

medlingens position i Sverige idag.  

 

Uppsatsen fortsätter sedan med en noggrann genomgång av medlingsprocessen för att 

belysa vilka faser ett medlingsförfarande består av samt ge min bild av processen.  

Därefter behandlas medlarens roll, hur medlaren utses och vilka egenskaper en medlare 

bör besitta. 

 

Analysdelen av uppsatsen inleds med en genomgång av de kriterier jag valt för att 

analysera efterkommande modeller. Därefter ges exempel på generellt hävdade för- 

respektive nackdelar med medlingsförfarandet. Detta för att sedan kunna se för vilka 

parter som dessa blir verkliga. Analysmodellerna beskrivs och kommenteras i 

efterföljande kapitel. Uppsatsen avslutas med slutsatser av analysen samt egna 

kommentarer. 

 

1 . 7  T i d i g a r e  f o r s k n i n g  

I Sverige har nästan ingen forskning kring medling av kommersiella tvister bedrivits. 

Jan Norman och Bengt Lindell har skrivit litet om medling och alternativa metoder. 

Offentliga utredningar och liknande behandlar medling endast i begränsad utsträckning. 

SOU 1995:65, om näringslivets tvistelösning, fokuserar främst på hur svenska 

domstolar kan göras mer attraktivt för kommersiella aktörer. Den alternativa metod som 

framförallt behandlas där är skiljeförfarande. Medling behandlas endast flyktigt på en 

till två sidor. Någon slutsats om medling skulle vara lämpligt i Sverige görs inte. 

Utredningen ger endast viss fakta om parternas preferenser vid val av 

tvistelösningsmetod, men säger inget om hur dessa förhåller sig till medling.  

 

Någon riktigt bra framställning som behandlar medling i kommersiella förhållanden 

jämfört med domstolsprocessen finns inte. Att detta inte gjorts tidigare anser jag vara en 

brist när man i flera andra länder med framgång använder medling och andra alternativa 

metoder i stor utsträckning. Vidare är det som skrivs om medling sällan eller aldrig 

kopplat till i vilken situation parterna befinner sig, något som denna framställning tar 

fasta på. 
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2  A l t e r n a t i v  t v i s t e l ö s n i n g  ( A D R )  

2 . 1  I n l e d n i n g  

Med alternativ tvistelösning förstås metoder för lösning av konflikter genom andra 

förfaranden än traditionellt domstolsförfarande. ADR – Alternative Dispute Resolution 

är den amerikanska samlingsbeteckningen för dessa metoder. Beteckningen ADR 

kommer fortsättningsvis också att användas i denna framställning. ADR skulle på 

svenska få betydelsen ”alternativa tvistelösningsmetoder” eller ”alternativ 

konfliktlösning”. Generellt sätt är ADR-metoder mindre formbundna än 

domstolsförfarande. Det är ofta parterna själva som väljer vem eller vilka som skall lösa 

tvisten.2 Dessutom är många ADR-former beroende av att parterna själva vill använda 

sig av metoden. Det innebär att de inte kan genomföras om inte parterna själva beslutar 

sig för att frivilligt delta. Många processer kan även anpassas efter parternas önskemål. 

Parterna har med andra ord stora möjligheter att påverka hur själva processen skall 

utformas. Ytterligare generell karakteristika är att ADR ofta är snabbare och billigare än 

domstolsförfarande. Vidare bestämmer parterna själva när processen skall börja och 

sluta. Förfarandena kännetecknas också av en depolarisering av parterna. Det handlar 

mer om att vara medparter än motparter. Målsättningen är att finna en lösning som båda 

parter kan acceptera och genomföra.3

 

Det finns flera olika kategorier av alternativa metoder. Vissa metoder är 

domstolsanknutna och andra är det inte. Dessutom finns det hybrider. Det vill säga 

metoder bestående av mer än en ADR-metod.4 Nedan följer en kortare beskrivning av 

de vanligast förekommande ADR-metoderna.  

 

2 . 2  A D R - m e t o d e r  

De ADR-metoder som skall behandlas har sitt ursprung i USA. Vissa av dem såsom 

medling och skiljeförfarande används även i Sverige. Medling kommer inte behandlas i 

detta kapitel, en mer ingående genomgång finns i kommande kapitel. 

                                                 
2 Norman s 26 
3 Norman s 26, Resonemang angående att skapa värden och hitta gemensamma intressen kommer att 
utvecklas vidare i kapitel 4.2 
4  Lindell Bengt, Alternativ tvistelösning – Särskilt medling och skiljeförfarande, Iustus förlag 2000 
s. 26 
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2 . 2 . 1  S u m m a r y  J u r y  T r i a l  

Denna metod är en reducerad form av en full rättegång och används i syfte att underlätta 

förlikning. Parterna lägger fram sin sak för en utvald jury, som meddelar ett motiverat 

ställningstagande.5 Ombuden presenterar sina ståndpunkter för en ordförande (en 

domare) och en sexmannajury under en halv eller en dag. Jurymedlemmarna vet vid 

detta tillfälle inte om att detta inte är ett riktigt domstolsförfarande.6 Juryns utslag är inte 

bindande för parterna. Däremot får de när de tar del av utslaget en uppfattning om hur 

starkt målet är. En fördel med detta förfarande är att parterna ofta förlikas utifrån juryns 

utslag. Utslaget blir en slags förhandlingsgrund. För att ett mål skall vara lämpligt för 

denna metod krävs att det kommit långt i utredning och i det närmast är klart för 

huvudförhandling.7 Metoden kom till för att tillhandahålla en snabbare och billigare 

form av tvistelösning som liknar domstolsförfarandet för de parter som önskar ett 

domstolsutslag men vill ha detta snabbare.8 Träffas ingen uppgörelse utifrån detta går 

målet vidare till huvudförhandling i domstol. 

 

2 . 2 . 2  E a r l y  n e u t r a l  e v a l u a t i o n  

Även denna metod är en icke bindande form av ADR och beskrivs ofta som 

utvärderande medling.9 Den går sammanfattningsvis ut på att en neutral tredje part, 

vanligen en erfaren advokat som är expert på det aktuella området, värderar målet på ett 

tidigt stadium.10 Detta ger parterna, precis som vid Summary Jury Trial, en uppfattning 

om tvistens troliga utgång. Early neutral evaluation kan användas på inrådan från 

domstol. Advokatens omdöme underlättar en eventuell uppgörelse mellan parterna. I 

övrigt hjälper den de tvistande parterna att se varandras styrkor och svagheter samt att 

identifiera vad tvisten egentligen handlar om, vilka de tvistiga frågorna är.11 Advokatens 

utlåtande är inte bindande. Löses tvisten ej på detta stadium förs den vidare till 

domstolsförhandling.12

 
                                                 

5 Hyllengren Karin, RB 42:17 – ett bortglömt lagrum? ADR – ett okänt begrepp!, Ny juridik 3:95, Juridik 
och samhälle KB 1995, s 15 
6 Lindell s 27 
7 Norman s 29 
8 Kovach Kimberlee, Mediation, Principles and Practice, Second edition, West group 2000, s 12 
9 Runesson Eric M, Avtals- och tvistelösningsförhandling, Jure AB 2003, s 208-209 
10 Hyllengren s 15, Kovach s 11 
11 Lindell s 29-30 
12 Norman s 29 
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2 . 2 . 3  T h e  m i n i  t r i a l  

Precis som ovanstående metod presenterar här parterna sina fall inför en neutral tredje 

part. Denna metod används ofta när en tvist redan varit anhängig i process.13 Mini trial 

förväxlas ofta felaktigt med Summary Jury Trial. Skillnaden mellan dem är att den 

senare är domstolsanknuten medan den förra inte är det. Mini trial bygger nämligen helt 

och hållet på parternas frivilliga medverkan.14 Den grundläggande tanken bakom Mini 

trial är att det är parterna själva som är mest lämpade att lösa en tvist som gäller 

affärsangelägenheter. Förfarandet kan säga utgöras av en mer informell form av 

domstolsförfarande inför en neutral tredje part samt de tvistande företagens beslutande 

direktörer.15 De beslutande skall sedan förhandla med varandra när de fått tvistens alla 

fakta redovisade för sig. Viktigt här är att de som företräder bolaget inte har varit 

inblandade i tvisten innan.16 Den neutrale aktören kan användas för att ge en bild av en 

trolig utgång vid domstol eller för att försöka medla mellan eller förlika parterna. I 

mångt och mycket liknar denna metod icke-bindande skiljeförfarande. Mini trial kan 

sägas vara en hybrid mellan flera olika tvistelösningsmetoder som skiljeförfarande, 

medling, ordinär rättegång samt vanlig förhandling. Användningsområdet för denna 

metod är företrädelsevis tvister mellan större företag och fokuserar på att försöka göra 

alla inblandade företag nöjda.17

 

2 . 2 . 4  R e n t  a  j u d g e  

Denna form innebär att parterna själva utser en tredje part att lösa tvisten.18 Den 

neutrale tredje parten är vanligtvis en domare som inte längre är aktiv i 

domstolsväsende (tex. pensionerad) Domen som avkunnas utifrån detta förfarande är 

bindande för parterna men kan överklagas och prövas i sak. Metoden är mycket lik 

bindande skiljeförfarande som skall behandlas senare i detta kapitel. Fördelarna med 

användandet av Rent a Judge jämfört med ordinär domstol är att förfarandet är 

                                                 
13 Norman s 27 
14 Lindell s 34 
15 Hyllengren s 15, Norman s 27 
16 Brown H.J and Mariott A.L, ADR, Principles and Practice, London 1993, s 262  
17 Kovach s 15 
18 I vissa fall kan det vara domstolen som utser en tredje part som skall behandla tvisten i ett 
rättegångsliknande förfarande. Jämför med RB 42:17 2st.  Se även Kovach s 8 

 11



snabbare, man behöver inte vänta i några köer utan kan få tvisten behandlad när helst 

parterna vill. Dessutom står det parterna fritt att välja domare.19

 

2 . 2 . 5  M e d i a t i o n  –  A r b i t r a t i o n  

Mediation – Arbitration är precis som det låter en hybrid mellan medling och 

skiljedomstolsförfarande. Parterna beslutar innan medlingen att om denna inte resulterar 

i en uppgörelse skall förfarandet gå över i skiljedomsförfarande.20 I vissa fall sätts en 

tidsgräns upp inom vilken medlingen måste ha resulterat. Har den inte gjort detta vidtar 

skiljedomsförfarande. Fördelarna med mediation - arbitration är att den sätter tryck på 

parterna att försöka förhandla fram en lösning på tvisten. Lyckas de inte med det vidtar 

ett betydligt osäkrare skiljedomsförfarande. Om skiljedomsförfarande vidtar känner 

redan den involverade tredje parten, som då blir domare, till alla fakta i målet (vilket gör 

den billig).21 Emellertid finns det även problem med denna metod av ADR.22 Eftersom 

parterna redan är medvetna om att medlingen övergår i skiljedomsförfarande om den 

inte lyckas kan de i somliga fall hålla inne med information, som är relevant för att lösa 

tvisten, för att inte göra sig sårbar i den eventuella skiljedomstolen. Dessutom kan 

parterna uppleva att de avslöjar fakta under medlingen som de inte vill skall vara kända 

för domaren eller motparten i en eventuell skiljedomstol. Därför håller de inne med 

informationen. En lösning på detta dilemma kan vara att parterna inte bestämmer sig för 

skiljedomstolsförfarande förrän förhandlingarna i medlingen verkligen har strandat. 

Skall man använda metoden i sin ursprungsform är det viktigt att såväl medlare som 

parternas ombud verkar för att parterna är öppna och inte håller inne med information. 

Det är viktigt att de får parterna att inse att medlingsförsöket blir meningslöst om 

parterna inte vågar spela med öppna kort samt att en medlad uppgörelse är säkrare för 

parterna i och med att de själva kan kontrollera utgången i mycket större utsträckning än 

vid skiljedomstolsförfarande varför lösning genom medling är önskvärt.23

 

                                                 
19 Lindell s 37, Norman s 28 
20 Kovach s 15 och 362 
21 Lindell s 39 ff 
22 Kovach s 363 
23  Intervju Professor Birke, Willamette University, Dispute Resolution Center, Lindell s 39-40 
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2 . 2 . 6  A r b i t r a t i o n  –  M e d i a t i o n  

Arbitration – mediation är en hybrid bestående av skiljedomsförfarande och medling. 

Denna form av ADR innebär att man först genomgår ett skiljedomsförfarande där 

domaren tar ett beslut om hur tvisten skall lösas. Domen avslöjas dock inte för parterna 

utan läggs i ett kuvert eller hålls på annat sätt avskilt från parterna. Parterna går sedan in 

i en medlingsfas. Tanken bakom detta förfarande är att om parterna inte kommer fram 

till en gemensam lösning under medlingsfasen skall skiljedomen avkunnas och kommer 

då att bli bindande för parterna. Parterna får en press på sig att koma fram till ett resultat 

som båda kan acceptera under medlingen för att undvika att bli bundna av en skiljedom 

som de inte själva har någon kontroll över.24 Kommer parterna fram till en lösning 

genom medling har de själva kontroll över resultatet.25 Fördelen med ”arb-med” jämfört 

med ”med-arb” är att risken med att manipulation sker under den inledande 

medlingsfasen nu försvinner i och med att en skiljedom redan finns då medlingsfasen 

tar vid. Parterna kan därför utan risk för att få information använd mot sig i ett 

skiljedomsförfarande avslöja den vid medlingsförhandlingarna.26 En av nackdelarna 

som nämns i ADR-litteraturen är att detta förfarande är betydligt mer tidskrävande än 

andra former av ADR. 

 

2 . 2 . 7  A r b i t r a t i o n  

Arbitration är det engelska uttrycket för skiljedomstolsförfarande. Denna form av ADR 

är kanske den som används mest i Sverige. Här sker skiljedomstolsförfarande ofta 

genom att parterna i avtal har kommit överens om att lösa tvisten genom skiljedomstol 

istället för genom ordinärt domstolsförfarande. Detta sätt av skiljeförfarande kallas för 

det konventionella sättet och regleras i lag 1997:116 om skiljemän (LSF). Det andra 

sättet en tvist kan hamna i skiljedomstol är genom särskild föreskrift i lag eller annan 

författning, det så kallade legala skiljeförfarandet. LSF är inte tillämplig på legala 

skiljeförfaranden.27   

 

                                                 
24 Birke 
25 Något som kommer behandlas mer ingående under kapitlet om medling 
26http://library.lp.findlaw.com/articles/file/00311/001388/title/Subject/topic/Alternative%20Dispute%20R
esolution%20(ADR)_Conclusiveness%20of%20Decision/filename/alternativedisputeresolution(adr)_1_3
8 
27 Lindell s 140 
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Skiljedomsförfarande är egentligen inget annat än något som har tillskapats genom ett 

avtal.28 Stockholms handelskammare har ett självständigt skiljedomsinstitut som 

erbjuder ett regelverk kring skiljedomsförfarande för avtalsparter. Parterna anger då 

vanligen i avtalet att eventuell tvist som uppkommer inom ramen för avtalet skall lösas 

genom skiljedomstol. Vidare anges det att det är Stockholms handelskammares regler 

som skall gälla vid förfarandet.29 Skiljedomsförfarande behöver inte ske utifrån att det 

står i avtalet, parterna kan även besluta sig för att använda sig av detta efter att tvisten 

har uppkommit. Denna väg till skiljedomstol är emellertid ovanlig och innebär en del 

komplikationer för parterna. En fördel med att vara ansluten till ett 

skiljedomstolsinstituts regler på förhand är att man slipper tvister om själva 

handläggningen. Om en överenskommelse inte skett om hur tvisten skall handläggas 

innan tvisten kan parterna bli oense om formerna och i och med detta omöjliggöra 

skiljedomstolsförfarande. Även om parterna skulle kunna komma fram till hur tvisten 

skall behandlas och vem som skall vara skiljedomare är detta sätt mer tids- och 

kostnadskrävande än om de beslutat sig för detta redan i det ursprungliga avtalet. 

Parterna behöver heller inte använda sig av ett skiljedomsinstituts regler utan kan sätta 

upp egna regler för hur tvisten skall handläggas i avtalet.30  

 

Fördelarna med skiljeförfarande anses främst vara att det är snabbt och hemligt samt att 

parterna själva får möjlighet att välja vem eller vilka som skall avgöra tvisten eller i vart 

fall vem eller vilka som utser dessa. Dessutom anses det vara mer flexibelt och skapa en 

bättre atmosfär mellan parterna än ordinärt domstolsförfarande. Nackdelarna med 

förfarandet kan vara kostnaderna som riskerar att bli mycket höga. Inte heller finns 

några garantier för en rättssäker prövning.31

 

                                                 
28 Birke 
29 www.chamber.se/arbitration/index.html, 5/10-04, Modellklausuler för användande av Stockholms 
handelskammares skiljedomsinstitut finns på hemsidan. Där finns även fullständiga regler över vad som 
gäller då en tvist avgörs genom detta institut. Observera att handelskammaren inte själv handhar några 
tvister utan endast står för regelverket.  
30 Birke 
31 Lindell s 140 
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     3  M e d l i n g  

3 . 1  I n l e d n i n g  

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en 

tredje opartisk part bistår konfliktparterna och hjälper dem kommunicera på ett 

konstruktivt sätt. Precis som andra former av alternativ tvistelösning bygger medling på 

att parterna själva kommit överens om att eventuella tvister inte skall prövas direkt av 

domstol utan först genom medling.  

 

Medling har definierats på en mängd olika sätt i litteraturen. Bengt Lindell sluter sig till 

Christopher W Moores beskrivning av medling. ”Inträde av en av parterna accepterad 

tredje man som har inga eller små maktbefogenheter i en konflikt”.32 Jan Norman 

definierar medling som, ”en process där en tredje opartisk, neutral person försöker få 

två eller fler parter att komma till en överenskommelse”33 eller som ”organiserad 

förhandling där en eller flera medlare försöker få parterna att komma fram till en 

överenskommelse”.34 Enligt Professor Richard Birke, verksam vid Willamette 

university´s Dispute Resolution Center, är medling ”Facilited negotiation by a third 

neutral party that must lack the ability to impose a result”. Det vill säga, förhandling 

som möjliggörs genom att en neutral tredje part utan någon möjlighet att verkställa ett 

beslut som parterna måste följa medverkar. Ytterligare en definition av medling ges av 

Eric M. Runesson, han menar att ”medling går ut på att en tredje person hjälper 

tvistande parter att hitta en frivillig lösning på sin tvist”.35 Kimberlee Kovach definierar 

medling som, ”möjliggjord förhandling där en tredje neutral part assisterar de 

tvistande parterna att nå en ömsesidigt godtagbar lösning”.36 Andra definitioner av 

medling är till exempel, ”en process i vilken en opartisk tredje part hjälper parterna att 

i en konflikt att utforska den och att förhandla fram en ömsesidigt godtagbar lösning.37

 

Att medling är svårdefinierat har många olika förklaringar. Framförallt beror det på 

medlingens skiftande användningsområden. Medling används för att lösa en mängd 
                                                 

32 Lindell s 70, Moore Christopher W, The mediation process – Practical strategies for resolving conflict, 
Updated and revised third edition, Jossey-Bass 2003 , s 15 
33 Norman s 33 
34 Norman s 71 
35 Runesson, Avtals och tvistelösningsförhandling, s 207 
36 Kovach s 23 
37 www.sfm.nu ”Svenskt forum för medling” 
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typer av konflikter såsom arbetsmarknadskonflikter, arbetsplatskonflikter, 

familjekonflikter, konflikter mellan stater, upphovsrättsliga tvister, brottsoffermedling. 

Medling kan även användas i kommersiella tvister vilket denna framställning fokuserar 

på. Dessutom innehåller definitionerna av begreppet medling ofta vaga och oprecisa ord 

som frivilligt och neutral. Vidare används medling av många olika människor i många 

olika syften. Att medling definieras olika av olika användare hänger samman med att 

medling är en väldigt bred och flexibel form av tvistelösning som kan anpassas till den 

aktuella tvisten/konflikten. Detta är också en av metodens absoluta styrkor.   

 

Att komma fram till en generell definition av medling är mycket svårt. Vad man dock 

kan sluta sig till om medling är följande. Medling är frivilligt, det vill säga det kan inte 

påtvingas parterna om båda eller någon av dem motsätter sig medlingen.38 Detta blir 

särskilt viktigt när det gäller medling i Sverige eftersom det är parterna själva som bär 

medlingskostnaderna.39

 

Medling syftar till att parterna skall komma överens genom att samarbeta. Är parterna 

inte villiga att göra det är medling lönlöst eftersom ett positivt resultat är omöjligt att 

uppnå. Förutsättningar för att medling skall komma till stånd är att parterna båda 

samtycker till medling samt att de är beredda att justera sina ståndpunkter och överge 

sina ursprungliga positioner.40 När parterna kommit så långt att de är överens om att 

medling skall prövas börjar själva medlingsprocessen. 

 

För att medling skall ha utsikter att kunna komma till ett positivt resultat krävs att 

parterna är motiverade till processen. De måste med andra ord tro att den kan ge dem en 

bättre lösning än övriga alternativ. Det krävs att parterna är öppna till att använda sig av 

alternativa metoder och som tidigare nämnts villiga att ändra sina positioner för att nå 

en lösning.41   

 

                                                 
38 Lindell s 71 
39 SOU 1995:65 s 162. Jfr med rättegångsförfarande där den förlorande parten bär rättegångskostnaderna. 
40 www.sccinstitute.se 
41 Norman s 92 
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3 . 2  N å g r a  m e d l i n g s p r i n c i p e r  

Nedan listas några övergripande principer som gäller för de flesta former av medling.42  

• Medling är frivilligt. 

• Medlaren är en opartisk utomstående person. 

• Medlingen är konfidentiell. 

• Parterna bestämmer lösning och spelregler. 

• Medlaren underlättar processen genom att lyssna, tolka och sammanfatta. 

• Medlaren hjälper parterna att hålla de spelregler de enats om, t ex när det gäller hur 

samtalet ska föras och vilka som ska få vara närvarande/yttra sig under medlingen. 

• Medlarens hjälper parterna förstå sina egna och varandras positioner och behov, se 

vilka reella valmöjligheter som står till buds och utifrån detta själva bestämma hur 

de vill hantera situationen. 

• Parternas bestämmer om de vill göra en överenskommelse och hur denna i så fall 

skall se ut. 

• Medlaren kan hjälpa till att formulera överenskommelsen i skrift. 

• Medlaren svarar i allmänhet inte på specialistfrågor (t ex juridiska frågor). Parterna 

måste konsultera egna specialister. 

• En överenskommelse behöver inte stämma med lagstiftningen, annat än i de delar 

där lagen är tvingande. Det viktiga är att överenskommelsen speglar parternas 

genuina vilja. 

• Även en medling som inte leder till någon överenskommelse, kan leda till ökad 

förståelse mellan parterna. 

 

3 . 3  M e d l a r e n  

Medlarens roll kan definieras som en neutral tredje part utan några maktbefogenheter att 

fatta bindande beslut för parternas räkning som hjälper och underlättar för parterna att 

förhandla fram en överenskommelse utifrån en tvist. 

 

Parterna ansvarar för innehållet i överenskommelsen och medlaren bär ansvaret för 

processen. Lindell skriver att vissa även anser att medlaren bör se till att 

överenskommelsen blir rättvis och att detta är en etisk skyldighet. De flesta medlare 
                                                 

42 Förteckningen är hämtad från www.sfm.av.gu.se observera att förklaringar och tillägg gjorts. 
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intar en mellanställning; de överlämnar till parterna att ta ansvar för tvistens lösning 

men ser samtidigt till att överenskommelsen inte blir orättvis eller stridande mot vad 

som kan anses etiskt godtagbart.43 Om detta råder det dock delade meningar i 

litteraturen. Enligt Birke menar vissa att medlaren inte skall lägga sig i lösningen av 

tvisten överhuvudtaget medan andra anser att medlaren som ovan nämnts har ett visst 

ansvar.44 Nelken menar vidare att när medling är frivillig har parterna sig själva att 

skylla om uppgörelsen blir till nackdel för dem i och med att det är parterna själva som 

bestämt både att medla och hur överenskommelsen skall se ut. Ett motargument till 

detta brukar vara att styrkeförhållandena mellan parterna i praktiken inte gör att medling 

inte kan ses som frivillig.45 Vissa, bland annat Robert A Bush, anser dessutom att 

medlaren har en än ännu större uppgift och att medlaren inte bara påverkar hur parterna 

löser den ifrågavarande tvisten utan också påverkar deras sätt att i framtiden hantera 

konflikter.46

 

Medlaren är framförallt en person som skall möjliggöra och underlätta 

kommunikationen mellan parterna så att de kan förhandla på ett så effektivt sätt som 

möjligt med rätt fokus.47 Medlarens roll ändras dock under medlingsprocessen. Ibland 

är han övervakare till parterna och processen och ibland är han läraren som hjälper 

parterna att förstå processen och varandra.48

 

3 . 4  V e m  ä r  e n  l ä m p l i g  m e d l a r e ?  

Vem som är en lämplig medlare beror på vilka de tvistande parterna är, vad tvisten 

handlar om, i vilken miljö tvisten uppkom och så vidare. Vem som helst kan egentligen 

agera medlare, det enda som behövs är att två parter som tvistar är villiga att anlita 

personen ifråga. För att vara en bra medlare krävs dock i verkligheten betydligt mer. 

Flertalet av de aktiva professionella medlarna har mångåriga erfarenheter av 

konfliktlösning och är före detta domare eller experter inom ett visst ämnesområde. Inte 

sällan kan det vara en fördel om en medlare har lång erfarenhet eftersom denne då kan 

                                                 
43 Lindell s 75, Kovach s 39 
44 Birke  
45 Understanding Negotiation, Melissa Nelken, Anderson publishing Co 2001, s 420 
46 Bush Robert A ”What do we need a mediator for? Mediation´s value added for negotiators Se Nelken s 
430 
47 Nelken s 418 
48 Kovach s 37-38 
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använda sina kunskaper för att motivera för parterna vad som är viktigt. En erfaren 

medlare har också kunskaper om parters beteende, hur liknande fall har behandlats och 

hur en domstol troligen skulle se på tvisten. Dessutom innebär lång erfarenhet respekt 

och trovärdighet för medlaren. En medlare måste även besitta en hel del andra 

färdigheter, vilka medlarutbildningar världen över fokuserar på att utveckla. Dessa kan 

bland annat innefatta kommunikationsfärdigheter, analytisk förmåga, tålamod med 

mera.49

 

Norman menar att en medlare bör vara: 
1. Neutral och opartisk. 
2. En god lyssnare. Han skall tillämpa aktivt lyssnande genom frågor och feedback. 
3. En kreativ person som ofärgad av konflikten kan komma med förslag på lösningar. 
4. Stabil och tåla attacker från parterna som kan innebära att medlarens kunnande, opartiskhet, etik och 

integritet kan ifrågasättas. 
5. Pådrivande, utstråla energi, entusiasm och framtidstro vilket bidrar till att hitta en positiv lösning. 
6. Språkligt begåvad. Språket är medlarens främsta verktyg. Medlaren måste kunna uttrycka sig på ett 

sätt som innebär att han inte blir missförstådd och som gör att han kan föra ut sitt budskap på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Ibland är det viktigaste inte vad som sägs utan hur det sägs. 

7. Tålmodig. Ibland behöver parterna tid på sig för att analysera och förstå vad som händer. 
8. Övertygande. Vad som är övertygande får läsas ut av situationen. Ofta övertygas vi mest av oss 

själva varför aktivt lyssnande kan vara viktigt för att få en part att bli medveten om ett visst 
förhållande. 

9. Intuitiv. En medlare kan ha stor nytta av att kunna läsa av situationer och utifrån detta besluta sig för 
hur han skall agera och gå vidare. 

10. Empatisk och kunna identifiera sig med parternas känslor och inte bara deras materiella position. 
Ofta är det som tidigare nämnts underliggande intressen som ligger bakom en tvist. En medlare har 
stor hjälp av att kunna sätta sig in i hur en part känner och varför denne upplever en viss situation på 
ett visst sätt. 

11. Respekterad. Detta är av yttersta vikt. En medlare uppnår ofta ett positivt resultat därför på grund av 
sitt anseende, sin person, sin integritet och ofta också sin ställning. Det är vanligt att statschefer eller 
före detta statschefer agerar medlare i internationella konflikter exempelvis Carl Bildt, Jimmy Carter 
och Olof Palme. Medlaren har bara den respekt som parterna ger denne. 

12. Lagkamrat. Medlaren måste väljas utifrån den aktuella situationen, konfliktens nivå och karaktär 
samt utifrån parterna och deras preferenser. 

13. Flexibel och kunna iklädda sig olika roller. Beroende på hur tvisten ser ut och i vilket skede i 
processen man befinner sig kan medlaren behöva ta på sig olika roller som katalysator, utbildare, 
översättare, resurs, verklighetstestare, uppfinnare, optimist, förhandlare, ledare, psykolog med 
mera.50 

 

Medlarens allra viktigaste egenskaper torde dock hänga samman med att fokusera på 

förhandlingsprocessen och hjälpa parterna att kommunicera bättre och effektivare med 

varandra. Medlaren bör också kunna vidga parternas perspektiv så att de kan utforska 

nya lösningar som de inte skulle kunna komma fram till själva samt förmåga att lätta på 

spänningar som ligger i vägen för en överenskommelse. Den blotta närvaron av en 

                                                 
49 Kovach s 40 
50 Norman s 103ff 
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neutral tredje person som kallas in som en potentiell fredsmäklare är ofta positiv för 

parternas vilja att nå en överenskommelse; det finns någon som tror på en möjlig 

lösning på tvisten. Viktigt är att medlaren kan vidga parternas perspektiv och få dem att 

förstå varandra och vad som är viktigt för dem själva. Aktivt lyssnande och att kunna 

visa god kommunikation är andra viktiga egenskaper. Ofta kan parterna vara mer 

positivt inställda till något som kommer från medlaren än om det skulle komma från 

motparten.  

 

En medlare utses vanligen på ett av följande sätt, genom en direkt inbjudan från 

parterna eller genom hänvisning från någon som parterna kommit överens om skall utse 

medlare. Detta kan ske såväl innan som efter att tvisten uppkommit. Exempel på sådan 

part kan vara en organisation som anges som ansvarig att utse medlare i 

ursprungsavtalet. Ett tredje sätt är att medlare utses av domstol eller annan myndighet. 

Oavsett hur medlare utses måste denne godkännas av samtliga parter.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Moore s 85 
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4  M e d l i n g  i  S v e r i g e   

4 . 1  I n l e d n i n g  

Det finns i Sverige i nuläget två olika sätt att komma till medling när det gäller en 

kommersiell tvist. Dels då en tingsrättsdomare föreslår att tvisten skall medlas52, dels då 

parterna frivilligt beslutar sig för att medla. Det förstnämnda alternativet kommer till 

genom att domaren stöder sig på regler i rättegångsbalken (RB) för att föreslå medling. 

Det senare fallet bygger på att parterna själva har avtalat om att eventuell tvist först 

skall bli föremål för medling. Parterna kan även själva besluta om att medling skall äga 

rum efter att tvisten uppkommit utan att det har avtalats i förväg.53 Detta 

tillvägagångssätt är emellertid ytterst ovanligt. 

 

4 . 2   D o m s t o l s a n k n u t e n  m e d l i n g  e n l i g t  R B  4 2 : 1 7  

I rättegångsbalkens 42 kapitel 17§ 2 stycket återfinns den grund på vilken en domare 

kan förelägga parterna att inställa sig till medling: 

”Om det med hänsyn till målets beskaffenhet är lämpligare att särskild 
medling äger rum, kan rätten förelägga parterna att inställa sig till 
förlikningssammanträde som förordnas av rätten”. 

Här bör nämnas att åtskillnad görs mellan det fall då domaren försöker förlika parterna 

och det fall då en medlare försöker få parterna att förlikas. Då domaren försöker förlika 

parterna sker det under helt andra former än under ett medlingsförfarande. Först och 

främst är det domaren som även skall döma i målet om denne inte lyckas få parterna att 

förlikas. Vidare sker medling i en helt annan miljö och med helt andra tidsaspekter än 

vid förlikningsförhandling. En medlare kan dessutom ta hänsyn till utomrättsliga 

faktorer och göra skönsmässiga bedömningar vilket inte är möjligt när en domare 

försöker få till en förlikning.54

 

 

                                                 
52 Det förekommer att länsrätten i vissa mål förordnar extern medlare som samtalar med parter och ibland 
även andra personer och därefter redovisar sin utredning och bedömning till domstolen. 
www.sfm.av.gu.se 
53 Birke 
54 Lindell s 118-119 
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Enligt förarbetena bör mål som förväntas kräva stora resurser i det ordinära 

domstolsförfarandet överlämnas till medling. Målet måste vidare vara lämpligt för 

förlikning.55 Förarbetena anger vidare att mål som är olämpliga för medling är mål som 

rör rena rättsfrågor eller där yrkanden och bevisning enkelt kan preciseras. Medling 

föreslås främst för mål där det blir mycket tidsödande och därmed dyrbart att fastställa 

parternas ståndpunkter och då bevisningen kan antas bli omfattande.56 Slutligen får 

ingen av parterna motsätta sig att medling skall äga rum.57 Detta motiveras bland annat 

med att varje part själv bär kostnaderna för medling. Hur medling skall gå till är inte 

reglerat närmare. Själva processens utformning är öppen och kan formas utifrån vad 

medlaren och parterna anser lämpligt.58  

 

Bengt Lindell menar att den främsta anledningen till att resurskrävande mål anses 

lämpliga för medling är för att avlasta domstolarna. Även mindre mål skulle enligt 

honom kunna vara lämpliga för medling. Dock menar han att man då måste väga in 

risken med en misslyckad medling vid mindre omfattande mål. Om medling för ett 

mindre mål misslyckas blir kostnaderna för medlingen relativt större. I ett stort mål 

innebär visserligen en misslyckad medling en extra kostnad men här ser medlaren 

relativt snart om det finns möjlighet för en lyckad medling eller inte och kan då avbryta 

medlingen. Vid mindre mål finns inte detta spelrum.59  

 

4 . 3  I c k e  d o m s t o l s b a s e r a d  m e d l i n g  

Medling som inte är domstolsbaserad bygger, som ovan nämnts, allt som oftast på att 

parterna i förväg avtalat att eventuella tvister inom omfattningen för avtalet skall lösas 

genom medling. Detta sker vanligen genom avtalsklausuler. Avtalsklausulerna kan vara 

standardklausuler hämtade från en speciell organisation som tillhandahåller ett 

regelverk för hur medlingen skall gå till och vad som händer om medlingen misslyckas. 

Parterna kan även själva utforma bestämmelser kring hur medlingen skall gå till och vad 

som sker om den misslyckas. Enklast är emellertid att använda sig av klausuler från ett 

medlingsinstitut. I Sverige finns det i huvudsak två standardavtal med regelverk att välja 

                                                 
55 SOU 1995:65 s 162 
56 Prop. 1986/87:89 s 207  
57 1995:65 s 162 
58 SOU 1995:65 s 163 
59 Lindell s 120 
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mellan nämligen de som tillhandhålls av Stockholms handelskammares medlingsinstitut 

och de s k Göteborgsklausulerna. Avtalsparter kan även ange att standardregler skall 

användas exempelvis enligt UNCITRAL Model Law for Mediation.60

 

Medlingsreglerna, oavsett om de är hämtade från en organisation eller inte, kan vara 

mer eller mindre detaljerade. En fördel med utförligare regler som parterna sluter sig till 

på förhand är att tvister angående själva handläggningen kan undvikas. Det kan vara 

svårt för parterna att enas om sådant när tvisten väl har uppstått. En följd av sådan 

oenighet blir ökad tidsåtgång och ökade kostnader för parterna.61

 

Såväl Stockholms handelskammares medlingsinstitut som Göteborgsklausulerna 

innehåller bestämmelser om hur medlaren skall förhålla sig till tvisten och till parterna. 

Vidare finns regler om medlarens opartiskhet, sekretess, medlarens rätt till 

förskottsbetalning, bestämmelser om att medlaren inte får kallas som vittne vid 

eventuellt domstolsförfarande.62

 

4 . 3 . 1  S t o c k h o l m s  h a n d e l s k a m m a r e s  m e d l i n g s i n s t i t u t  

”Konflikter uppstår som en naturlig och oundviklig följd av 
affärsverksamhet. Ordet konflikt är för de flesta negativt laddat, men en 
konflikt kan också medverka till en anpassning av gamla relationer till en ny 
omgivande verklighet. En konflikt kan även vara en drivkraft för utveckling.  

Dessvärre kan en konflikt som hanteras oskickligt istället leda till stora 
kostnader och sammanbrott av affärsmässiga relationer. Det är därför av 
betydelse att parter förmår hantera sina konflikter konstruktivt så att tid och 
kostnader kan sparas och bra relationer kan bibehållas och utvecklas.  

En mycket stor del av tvister vid domstolar och skiljenämnder förliks. Det 
finns ofta en beredvillighet hos parter och ombud att finna gemensamma 
lösningar på konflikter. Hanteringen av affärslivets konflikter kan dock göras 
ännu effektivare; lösningarna kan komma tidigare och med mindre kostnader 
och påfrestning på partsrelationerna. Stockholms Handelskammare 
Medlingsinstitut har därför utarbetat medlingsregler avsedda att underlätta en 
konstruktiv och effektiv hantering, under sekretess, av affärslivets konflikter. 
Medlingsinstitutet kan också bistå parter genom att föreslå skickliga 
medlare.”63  

 
                                                 

60 Runesson, Avtals- och tvistelösningsförhandling, s 208. Dessa regler behandlas inte vidare eftersom 
uppsatsens fokus ligger på medling i Sverige. 
61 Lindell s 133 
62 Lindell s 134 ff 
63 http://www.sccinstitute.com/se/Artikelarkiv/Effektivare_tvistlosning/ 

 23



På detta sätt introducerar Anette Magnusson medlingsreglerna för Stockholms 

handelskammare. Stockholms handelskammare har inrättat ett speciellt organ för att 

erbjuda parter som ingått kommersiella avtal att använda medling som 

tvistelösningsform. Handelskammaren har utarbetat standardregler som parterna kan 

hänvisa till genom att använda sig av deras modellklausul vilken kan kombineras med 

skiljeavtal eller att tvist skall lösas i allmän domstol.  

 

Modellklausul: 

”Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom medling 
enligt reglerna för Stockholmshandelskammares medlingsinstitut om inte 
någon av parterna när tvist uppkommer motsätter sig detta. Om någon part 
motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, skall tvist i anledning av 
detta avtal avgöras…” 

 

OBS! När modellklausulen sätts in i ett avtal skall ett av nedanstående tre 
alternativ väljas! 

 

Alt 1 

…genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstitut. 

Alt 2 

…genom Skiljedom enligt Stockolms Handelskammares Skiljedomsinstituts 
regler för förenklat förfarande. 

Alt 3 

…av allmän domstol.64

 

Syftet med medlingsinstitutet är att bistå parterna vid tvistelösning genom att bland 

annat tillhandahålla ett regelverk men också genom att informera om medling som 

tvistelösningsmetod. I bestämmelserna återfinns alla de regleringar som vanligen brukar 

finnas med i medlingsavtal såsom att medlaren skall vara opartisk och oberoende, att 

parterna skall ange vad tvisten handlar om, sekretess, förskott till medlaren och om hur 

medlingen avslutas.65 Reglerna anger vidare att medlaren inte får användas som vittne i 

eventuell rättegång eller skiljeförfarande. Institutets regler anger även att medlingen 

                                                 
64 www.sccinstitute.se 
65 Lindell s 134 
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skall vara avslutad inom två månader. Denna tidsram kan dock förlängas. Enligt 

medlingsinstitutets regler kan parterna när de kommit fram till ett förlikningsavtal 

komma överens om att utse medlaren till skiljeman och begära att han skall fastställa 

avtalet genom skiljedom. Detta förfarande löser en av medlingens svagheter nämligen 

den att medling inte ger något verkställbart avgörande.66

 

4 . 3 . 2  G ö t e b o r g s k l a u s u l e r n a  

Göteborgsklausulerna är framtagna av fem advokatbyråer i Göteborg. Tanken bakom 

dem är samma som för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut nämligen att 

skapa enklare och billigare tvistelösningsmetoder genom att främja intresset för och 

sprida kunskap om medling och skiljeförfarande.67  

 

Skiljedomsklubben i Göteborg har tagit fram förslag på modellklausuler som är tänkta 

att användas när ett avtal skrivs för att använda medling som tvistelösningsmetod. 

Följande är exempel på klausul med medlingsförfarande som förstahandsalternativ:  

”Parterna förbinder sig att i första hand hänskjuta uppkommande tvister i 
anledning av detta avtal till medling i enlighet med Göteborgsklausulerna om 
medling. Enas parterna ej om medlare skall sådan på endera partens ansökan 
utses av styrelsen för Skiljedomsklubben i Göteborg.”68

 

Göteborgsklausulerna innehåller liksom Stockholms handelskammares regler de 

grundläggande reglerna som vanligtvis återfinns i medlingsavtal. Detta regelverk 

uppvisar dock några skillnader mot Stockholms handelskammares regler. 

Göteborgsklausulerna har en utökad reglering kring sekretess som stadgar att 

förlikningsförslag inte får åberopas vid rättegång. Klausulerna har också ett förbud mot 

att ta till rättsliga åtgärder under medlingsförfarandet.69 Göteborgsklausulerna har inte 

någon angiven tidsfrist inom vilken medlingen skall ha givit resultat. Någon 

motsvarighet till Stockolms handelskammares regel om att medlaren när parterna har 

enats om ett förlikningsavtal kan utse medlaren till skiljeman för att uppnå 

verkställighet av överenskommelsen finns heller inte.70

                                                 
66 Lindell s 138-139, Stockholms handelskammares medlingsinstitutets regler 12§ 
67 www.skiljedomsklubbenigbg.com 
68 www.skiljedomsklubbenigbg.com, Göteborgsklausulerna om medling 
69 Göteborgsklausulerna punkt 9, www.skiljedomsklubbenigbg.com 
70 Lindell s 135 ff 
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5  M e d l i n g s p r o c e s s e n  

5 . 1  I n l e d n i n g   

Medling är ett oerhört brett begrepp varför medling i olika sammanhang och vid olika 

tillfällen kan organiseras och bedrivas på väldigt olika sätt. Dess informella karaktär 

möjliggör att regelverket för respektive medling anpassas efter de ifrågavarande 

förutsättningarna. Parterna själva är med och bestämmer reglerna för medlingen eller 

väljer vilket regelverk medlingen skall bedrivas enligt även om det är medlaren som har 

ansvaret för processen. Resultatet är parternas yttersta ansvar.71

 

Ovan förda resonemang gör det svårt att, till skillnad från domstolsförfarandet, ge en 

klar bild av hur medlingsprocessen generellt sätt ser ut. Processen beskrivs också olika 

av olika experter på området. Kimberlee Kovach beskriver processen utifrån en 

niostegsmodell.  

 
1. Preliminära arrangemang 
2. Medlarens introduktion 
3. Öppningsanföranden av parterna. 

(ventilation av känslor) 
4. Insamling av information 
5. Identifikation av de tvistiga frågorna 

(bestämmande av agenda samt enskilda samtal med parterna) 
6. Generering av lösningsförslag 

(verklighetsprövning av de genererade förslagen) 
7. Köpslående och förhandling 
8. Överenskommelse 
9. Avslutning72 
 

De nio stegen förekommer enligt Kovach i nästan varje medling. De inom parentes 

placerade momenten benämner hon fakultativa och kan men behöver inte förekomma 

inom de olika steg vilka de är uppställda under. 

 

Enligt Christopher W Moore innehåller medling tolv faser. Att Moore och Kovach har 

olika beskrivningar av processen innebär inte att de har olika uppfattning i sak utan 

beror på att Moore hänför fler steg till stadiet före själva förhandlingen. Moore delar 

upp faserna i två huvudgrupper, 1. åtgärder medlaren tar innan problemlösningsfasen 

har inletts och 2. åtgärder som medlaren tar när problemlösningsfasen har inletts, 
                                                 

71 Birke 
72 Kovach Kimberlee s 31ff 
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antingen genom konferensmetoden eller skyttelmetoden.73 De fem första stegen 

uppkommer i processens förstadium och de sju stegen efter är själva medlingen.74

 
1. Medlaren etablerar kontakt med parterna 
2. Medlaren hjälper parterna att hitta ett lämpligt förhållningssätt till tvisten och ett lämpligt forum 
3. Medlaren hjälper parterna samla in information och analysera tvisten 
4. Medlaren hjälper parterna att utarbeta en detaljerad plan för medlingen 
5. Medlaren hjälper parterna att bygga upp tillit och förtroende  
6. Medlingen startar, öppningsanföranden. 
7. Identifikation av de tvistiga frågorna och agenda 
8. Sökning efter parternas underliggande intressen 
9. Generering av lösningsförslag 
10. Värdering av lösningsförslag 
11. Avslutande förhandling 
12. Överenskommelse75 

 

Moore lägger en större vikt vid förberedelserna än vad Kovach gör. Dessa förberedelser 

har liknande syfte som förberedelserna till domstolens huvudförhandling nämligen att 

skapa goda förutsättningar för en snabb och effektiv huvudförhandling eller i detta fall 

medling, menar Bengt Lindell i en kommentar till Moores uppdelning.76  

 

Sakkunniga på området beskriver den generella medlingsmodellen på olika sätt. Kärnan 

i de olika modellerna är dock liknande. Många betonar även att processen kan ha olika 

utseende beroende på vad det är för tvist som medlas.  

 

5 . 2  F a s e r n a  i  m i n  m e d l i n g s p r o c e s s   

Hur man väljer att beskriva medlingsprocessen har underordnad betydelse. Det viktiga 

är att samtliga delar som är viktiga för en välfungerande medling finns med. Därför har 

jag valt att dela in medlingsprocessen i sex faser, nämligen en förberedande fas, en 

inledningsfas, en problemidentifierande fas, en problemlösande fas, en förhandlingsfas 

och en överenskommelsefas.   

 

                                                 
73 Konferensmetoden innebär att samtliga parter inklusive medlaren hela tiden är samlade i samma lokal, 
medan skyttelmetoden innebär att medlaren sammanträder med parterna enskilt och går mellan de lokaler 
där de befinner sig. 
74 Moore s 67 
75 Moore s 68-69 
76 Lindell s 80 
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5 . 2 . 1  F ö r b e r e d e l s e f a s e n  

Denna fas tar vid redan innan den egentliga medlingsprocessen startar. 

Förberedelsefasen innefattar alla arrangemang som behöver göras innan processen kan 

börja. Jag väljer ändå att behandla denna under rubriken medlingsprocessen eftersom 

jag anser den vara en förutsättning för att den fortsatta processen skall fungera.  

 

Förberedelserna inför en medling är mycket viktig i många hänseenden. Det är viktigt 

att få parterna att känna sig bekväma och att de litar på medlaren. Förberedelsefasen bör 

därför tas på största allvar.  

 

En mycket viktig del i förberedelserna är bestämmandet av vilken plats eller vilka 

platser som medlingen skall bedrivas på.77 Miljön i rummet där medlingen hålls är en 

annan viktig del av förberedelserna. Val av bord och hur parterna placeras kan vara nog 

så viktiga arrangemang. 78 Medlaren skall också arrangera med mat och dryck samt 

planera in så att tillräckligt med pauser tas under medlingen. Denna del av 

förberedelserna är viktig för att skapa god stämning och undvika att parterna blir trötta 

eller irriterade.79 Medlaren bör också sätta upp en agenda för att veta vad som skall 

avhandlas när så att han inte missar någon viktig del av processen. Agendan kan 

användas dels som schema, dels som checklista.80

 

I förberedelserna ingår också att bestämma vilka som skall närvara vid medlingen. Det 

är viktigt att parterna inte upplever den ena parten som starkare. Därför bör parternas 

sammansättning av representanter vara överensstämmande i möjligaste mån.  

 

Somliga menar också att parterna bör förberedas genom att upplysas om vad medling 

innebär innan medlingen startar. Medlaren sänder därför ibland över material till 

parterna för att få dem insatta i detta och för att få dem intresserade och positivt 

inställda till medling.81 Somliga menar att detta skadar processen eftersom den teknik 

                                                 
77 Kovach s 32, Se även Norman s 72, här beskriver han hur olika platser kan ha olika effekter på olika 
parter. 
78 Lindell s 83, Läs mer om detta i Norman s 73-74, Moore s 154 
79 Norman s 74 
80 Norman s 74, Moore s 162 
81 Moore s 164 
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som medlaren använder sig av avslöjas för parterna.82 Medlaren själv utreder och 

undersöker tvisten till en viss grad innan han träffar parterna. Detta får inte ske i alltför 

stor utsträckning så att medlaren får förutfattade meningar om parterna eller om 

tvisten.83

 

Förberedelserna innan själva medlingen kan innefatta ännu fler arrangemang och 

praktiska åtgärder. Den innefattar alla de åtaganden som en medlare behöver göra innan 

medlingen börjar för att medlingsprocessen i sig sen skall fungera så bra som möjligt.  

 

5 . 2 . 2  I n l e d n i n g s f a s  

Nu är allt förberedelse arbete avslutat och medlaren skall för första gången träffa 

parterna. Medlaren presenterar alla närvarande samt förklarar processen och sätter upp 

grundregler under denna fas.84 Det är viktigt att medlaren förklarar för parterna varför 

de är här samt skapar förtroende för sig själv och för processen.85 Kommunikationen i 

denna del av processen går främst från medlaren till parterna. Dock kan parterna få 

tillåtelse att ställa frågor, antingen löpande eller efter medlarens introduktion. 

 

P   ← M →   P 

 
Medlarens öppningsanförande sätter tonen för den fortsatta processen.86 Först inleder 

medlaren med att förklarar att han är glad över att parterna ställer sig vällvilliga till att 

försöka lösa tvisten på ett konstruktivt sätt genom medling. Han förklarar också varför 

parterna är där och hur medlingen kommer att gå till. 

 

Sedan presenterar medlaren samtliga närvarande representanter för de tvistande 

parterna samt eventuellt ombud, revisorer och andra som företräder parterna. Därefter 

presenterar han sig själv. Medlaren skall se till att de tvistande får förtroende för honom. 

                                                 
82 Lindell s 83 
83 Moore s 163, Lindell s 86, Viss fakta kan vara nödvändig för medlaren att ta del av innan han träffar 
parterna. Inte minst för att verka påläst och insatt. Han bör dock ha ett öppet sinne till processen och inte 
dra några slutsatser innan han träffat parterna. 
84 Kovach s 32, 108 
85 Kovach s 107-108 
86 Moore s 159, Kovach s 107 
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Detta kan göras genom att han visar att han är engagerad, erfaren, utbildad och påläst 

för att lösa tvisten på lämpigast möjliga sätt. Han skall också förklara att han är opartisk 

och neutral. 

 

Öppningsanförandet fortsätter sedan med att medlaren översiktligt går igenom hur 

medlingsprocessen är tänkt att fortskrida. På detta sätt informeras parterna om vad som 

kommer hända senare vilket ger dem en trygghet mot att inga obehagliga 

överraskningar kan komma under processen. Medlaren bör även förklara att han inte har 

befogenhet att påtvinga parterna en överenskommelse utan att de skall nå denna själva 

och att han är där för att hjälpa och assistera dem87 En genomgång av vilka grundregler 

som gäller för medlingen samt vad sekretess innebär görs under denna fas. Dessutom 

bör något sägas om kostnad och tidsåtgång. Total tillåten tid för medlingen samt hur 

lång varje session får vara.88

 

Medlaren bygger förtroende för sig själv och för processen under hela denna fas. Han 

skapar tillit från parterna, vilket han behöver senare i processen, han skapar även 

relationer till parterna. Han initierar god stämning och samarbetsvilja. Inledningsfasen 

skall fastslå att medlaren har kontroll över processen. Den skall få parterna att känna sig 

trygga och avslappnade och att de har kontroll över resultatet. 

 

5 . 2 . 3  P r o b l e m i d e n t i f i e r a n d e  f a s  

I denna del av processen försöker medlaren reda ut vilka faktiska problem som är 

upphov till tvisten. Medlaren bör förklara att processen syftar till att klarlägga parternas 

behov och intressen. Denna fas kan delas upp i tre delar nämligen: 1. Parternas 

öppningsanföranden, 2. Förståelse för varandra, 3. Omformulering av problemen. 

 

1. I den första delen av fasen får parterna framföra sina öppningsanföranden. Parterna 

skall här i tur och ordning förklara hur de ser på tvisten, vilka intressen de har, var i 

problemen ligger samt vilka faktorer som inte innebär problem. Detta skall de få göra 

utan att bli avbrutna. I vissa fall kan parterna dessutom få tillåtelse att ventilera sina 

känslor. I många medlingsförfaranden är det tillåtet och ofta även önskvärt att parterna 

                                                 
87 Kovach s 106-107 
88 Norman s 76-77, Moore s 161, dessa regler kan bland annat bestå i att parterna inte får avbryta 
varandra. Läs mer om dessa i Moore. 
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tar upp allt som de är oeniga om, både primära och underliggande orsaker till 

konflikten.89 Kommunikationen i denna del går huvudsakligen från parterna till 

medlaren.  

 

P →   M   ← P 
 

Parternas egna framställningar är dock oftast inte tillräckliga för att medlaren skall få  

all den information han behöver. Därför får och bör han ställa kompletterande frågor 

ända till dess han fått all den information han behöver. För att göra detta kan medlaren 

använda sig av en mängd olika frågetekniker.90 När detta är genomfört omformulerar 

medlaren parternas åsikter för att förvissa sig om att han har förstått parternas 

inställning till tvisten. Medlaren försöker här uppfatta och klargöra underliggande 

intressen hos parterna. Varför ställer parterna dessa krav på motparten? Vad är det man 

vill uppnå och varför?91  

 

2. I fasens andra del möjliggör medlaren kommunikation mellan parterna. Detta görs för 

att parterna skall få ökad förståelse för varandras ståndpunkter samt för att de skall 

kunna identifiera ståndpunkter som från början uppfattades som tvistiga men som visat 

sig vara gemensamma intressen eller intressen som i vart fall inte står mot varandra. 

Parterna har i den första delen av problemidentifieringsfasen fått klart för sig vad 

motpartens behov och underliggande intressen består i. Kommunikationen i denna del 

går huvudsakligen mellan parterna.92

 

M 

P   ↔   P 

 

                                                 
89 Kovach s 110-113 
90 Vilka dessa är har mindre betydelse för den övriga framställningen, Kovach ger dock i sin bok 
Mediation Principles and Practies många bra exempel på sådana. ”Open-ended questions, Open-focused 
Questions, Requests for clarification, Leading Questions, Either or Questions, Compound Questions”. 
Kovach s 117-118. Även Lindell behandlar olika tekniker, s 91-93. 
91 Kovach s 138-139, Moore s 232 ff 
92 Birke 
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Det är viktigt att understryka att medlarens roll i detta skede är att hjälpa parterna att 

kommunicera med varandra för att få ökad förståelse för såväl motparten som sig själv. 

Påpekas bör att det är motparten och inte medlaren som skall övertygas för att nå en 

överenskommelse.93

 

Om inte parterna har insett följande tidigare måste de inse detta nu för att medlingen 

skall bli kunna bli framgångsrik: 

 

• Parterna får inte ha för starka känslor involverade i tvisten utan måste kunna 

åsidosätta dessa och istället handla rationellt och effektivt.  

• Parterna får inte vara fixerade vid vad som är rätt eller fel utan måste kunna 

fokusera på vad som blir bäst, medling är som tidigare nämnts intresseorienterad. 

• Parterna bör ha insett att de kan behöva ändra positioner, kompromissa eller ändra 

förhållningssätt till tvisten. 

• Vidare måste de inse att medlingen kan leda till att en bättre lösning kan uppnås än 

om parterna själva skulle försöka lösa tvisten eller gå till domstol.94 

 

Allt som har genomförts så här långt i medlingsprocessen är nödvändiga förberedelser 

för själva förhandling. Detta inledande skede skall dock inte underskattas utan ges 

tillräckligt med tid och uppmärksamhet.   

 

3. I fasens avslutande del sker den egentliga problemidentifieringen. Medlaren förstår 

nu parternas intressen och parterna förstår också varandras intressen. Då återstår arbetet 

med att identifiera vad tvisten egentligen handlar om. Detta görs med utgångspunkt i 

parternas underliggande intressen och behov. När de inblandade har enats om ett eller 

flera gemensamma problem omformuleras dessa så att parterna ser tvisten utifrån 

samma perspektiv. Det är viktigt att uppmana parterna att titta framåt eftersom det 

viktiga är vart de vill komma inte var de har varit.95

 

 

                                                 
93 Lindell 98-99 
94 Norman s 92-95 
95 Kovach s 163 
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M  → 

P   → Problem 

P   → 

5 . 2 . 4  P r o b l e m l ö s a n d e  f a s  

I och med att alla inblandade nu ser problemen på samma sätt börjar arbetet med att 

generera lösningsförslag och skapa mervärden. Här diskuteras parternas olika intressen 

och vilka som är viktigast för respektive part. Diskussioner kring olika tänkbara 

lösningar på problemet förs också. Kommunikationen här går både mellan parterna och 

mellan parterna och medlaren. 

 

P   ↔   M   ↔   P 
 

Medlaren bör här verka för att skapa värden som sedan kan fördelas i 

förhandlingsfasen. Dessa värden kan både ha direkt och indirekt anknytning till tvisten. 

En distinktion mellan integrativ och distributiv förhandlingsteknik skall här göras. Det 

är mer produktivt att bedriva så kallad integrativ förhandling än distributiv.96 Integrativ 

förhandling innebär att värden skapas och sedan fördelas så att båda parterna känner sig 

som vinnare. Om man som vid distributiv förhandling endast skall fördela det som 

redan finns uppfattas det ofta av parterna som att en vinner och en förlorar. Integrativ 

förhandling förutsätter att föremålet för tvisten kan delas upp eller förhandlas om på 

sådant sätt att en vinst för den ene inte nödvändigtvis innebär en förlust för den andre.97 

Återigen är det viktigt att identifiera parternas underliggande intressen och verka för att 

de är framtidsorienterade och inte bakåtsträvande. 

 

När fokus väl är på framtiden börjar parterna arbeta tillsammans för att hitta lösningar 

på problemet.98 Ibland kan parterna uppleva det svårt att avstå något till den andra 

parten oavsett om detta är av intresse för en själv eller inte. Hinder av sådan art skall 

                                                 
96 Integrativ respektive distributive förhandling behandlas ingående i Melissa Nelkens bok Understanding 
Negotiation. 
97 W Ury, Vägen förbi Nej – Att förhandla med besvärliga personer, Studentlitteratur 1996, s 96, 
Runesson Eric M, Förhandling för furstar, småfisk och deras ombud, Juristförlaget 1993, s 66, 79 
98 Kovach s 164  
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medlaren aktivt hjälpa till att övervinna. Medlaren skall också verka för att få fram så 

många lösningsförslag som möjligt.99 Det bör observeras att en lösning på en medlad 

tvist inte behöver överensstämma med gällande lagar eller andra regler. Det viktiga är 

att båda parterna blir så nöjda som möjligt. Den problemlösande fasen avslutas då 

parterna tillsammans har skapat mervärden som kan delas upp under förhandlingsfasen.  

5 . 2 . 5  F ö r h a n d l i n g s f a s  

De mervärden som skapats i föregående fas skall nu fördelas. Parterna har nu nått en 

hög nivå av förståelse för både sina egna och motpartens intressen, vilket är oerhört 

viktigt för att kunna förhandla på ett effektivt sätt. Detta är dock en kritisk del av 

medlingsprocessen då de värden som parterna skapat tillsammans nu skall fördelas 

genom förhandling.  

 

Innan en överenskommelse kan träffas bör de olika lösningsalternativen värderas. För 

att detta skall vara möjligt måste parterna slå fast inom vilket område de kan tänka sig 

att träffa en överenskommelse. Parterna måste bestämma sin ”walk away point” (vilket 

är den gräns som en förhandlingslösning inte får underskrida för att en part skulle kunna 

tänka sig att acceptera lösningen) eller ”BATNA” (Best Alternative To Negotiated 

Agreement) vilket är den punkt vid vilken en part anser att problemet kan lösas bättre 

genom andra vägar än medling.100 Detta innebär det bästa sättet att tillgodose de egna 

intressena utan motpartens godkännande. Området som faller inom samtliga parters 

område inom vilket de kan acceptera en lösning är den så kallade ”settlement range” 

eller det positiva förhandlingsutrymmet.101

 

Medlaren gör klokt i att börja med att lösa frågor där parterna ligger nära varandra för 

att visa att det går att komma överens, vissa delar av de tvistiga kan kanske delas upp 

med vinning för den ena men utan förlust för den andra. Medlaren bör även påpeka att 

överenskommelsen bör vara en produkt som båda parterna är rimligt nöjda med. 

Förutsättningarna att den efterlevs, implementeras och genomförs är då störst.102 

                                                 
99 Runesson, Förhandling för furstar, småfisk och deras ombud, s 73  
100 Ury, s 28-29. Fisher Roger, Ury William, Patton Bruce, Vägen till Ja – En nyckel till framgångsrika 
förhandlingar, Liber ekonomi 1992, s 95-102 
101 Lindell s 107, Moore s 298 ff 
102 Norman s 79 
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Överenskommelsen behöver inte som tidigare nämnts stämma överens med gällande 

lagstiftning annat än i de delar lagen är tvingande.  

5 . 2 . 6  Ö v e r e n s k o m m e l s e f a s  

I de flesta medlingsförfaranden kommer medlaren och parterna till sist till den punkt då 

en överenskommelse är uppnådd på de allra flesta, om inte alla, delar av tvisten. Det är 

då dags att avsluta förhandlingarna och konkretisera vad parterna kommit överens om. 

 

En bra skriven överenskommelse bör i första hand kunna svara på frågorna ”vem går 

med på att göra vad när”. Den skall också vara detaljerad, enligt Jan Norman. Antalet 

förpliktelser bör vara jämnt fördelade mellan parterna. Kovach menar att 

överenskommelsen måste tillgodose parternas substantiella, processuella och 

psykologiska intressen.103 Vidare skall den vara utformad så att det inte kan ge upphov 

till nya tvister.104 Signifikativt för en stark överenskommelse är att den är substantiell, 

uttömmande, permanent, slutgiltig, villkorslös och bindande medan svaga 

överenskommelser är processuella, provisoriska, av principkaraktär eller försedda med 

förbehåll.105  

 

Det skall dock påpekas att inte alla medlingsprocesser direkt leder till 

överenskommelser men att de ofta är en bidragande orsak till att parterna löser 

konflikten utan att gå till domstol.106 Medlingen har då trots allt klargjort vad den 

egentliga tvisten handlar om och vad det är parterna tvistar om. En misslyckad medling 

behöver inte betyda att de resurser som parterna lagt ner på medlingen är bortkastade. 

Medlingen kan då antingen hjälpa parterna att i sinom tid lösa tvisten på egen hand eller 

vara till hjälp i ett tvistemål.107

 

När en överenskommelse är nedskriven i form av ett avtal kan parterna i vissa fall, som 

inom ramen för Stockholms handelskammares medlingsinstitut, få avtalet verkställt 

genom en skiljedom om de så önskar.108  

                                                 
103 Kovach s 231 
104 Lindell s 112 
105 Moore s 290-291 
106 Birke 
107 Lindell s 113 
108 Se 4.3.1 
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5 . 2 . 7  S a m m a n f a t t n i n g  

Medlaren förbereder medlingsprocessen genom att göra de förberedande och praktiska 

arrangemang som behövs. Dessutom läser medlaren in sig på tvisten och parterna till 

viss del. Medlingsprocessen börjar med att medlaren presenterar sig själv och parterna 

samt går igenom hur processen kommer att fortskrida och vilka grundregler som gäller. 

Parterna är nu medvetna om vad som kommer hända framöver. Därefter håller parterna 

sina öppningsanföranden i vilka de förklarar sin syn på tvisten och eventuellt ger uttryck 

för sina känslor. Medlaren konfirmerar därefter parternas berättelser för att visa att han 

förstått parterna korrekt. Ofta sker detta genom att medlaren omformulerar parternas 

åsikter för att separera personerna (eller i detta fall ofta företagen) från problemet. Om 

parterna inte har något att tillägga försöker medlaren få parterna att diskutera med 

varandra för att öka förståelsen dem emellan och för att inleda ett samarbete för att lösa 

tvisten. Parterna och medlaren hjälps sedan åt att formulera de tvistiga frågorna på ett 

gemensamt sätt. Det innebär en fördel för parterna att kunna komma överens om de ser 

tvisten på samma sätt. Möjliga lösningar genereras och de mest realistiska 

lösningsförslagen värderas. Man har nu nått fram till förhandlingsfasen av processen där 

det gäller för parterna att försöka komma överens. Medlaren assisterar och hjälper 

parterna att hitta en lämplig lösning som kan accepteras av alla parter. När en 

överenskommelse är uppnådd skriver medlaren ner denna och låter parterna eventuellt 

tillsammans med sina ombud granska överenskommelsen. Godkänns denna skriver 

parterna vanligen ett avtal. I vissa fall verkställer de istället detta genom skiljedom. I 

andra fall skrivs inte ens något avtal utan parterna utgår ifrån att de kommer att följa 

överenskommelsen. Hur överenskommelsen ser ut beror på hur allvarlig tvisten är och 

hur stora värden som är inblandade. 
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6  A n a l y s k r i t e r i e r  f ö r  j ä m f ö r e l s e  m e l l a n  m e d l i n g  

o c h  d o m s t o l s f ö r f a r a n d e  

6 . 1  I n l e d n i n g  

För att kunna jämföra medling med domstolsförfarande i näringslivstvister, utifrån 

parternas intressen, har jag valt att utreda vad parterna värderar vid valet av 

tvistelösningsmetod. Utifrån vad som sägs i litteraturen, offentliga utredningar och 

förarbeten har jag valt ut de kriterier som jag anser att näringslivet värderar främst vid 

detta val. SOU 1995:65 behandlar hur domstolsväsendet skulle kunna göras mer 

attraktivt för näringslivet. Jag anser dock att mycket av vad som sägs angående 

domstolsväsendet, skiljedomsinstitutet och näringslivets åsikter där kan användas i en 

analys av medlingsförfarandet. Inom arbetet för denna SOU har undersökningar där 

näringslivet fått ge sin syn på vad som är viktig gjorts. 

 

För att analysera vilka typer av tvister som kan lämpa sig för medling respektive för 

vilka parter medling är lämplig har jag valt följande variabler: 

- Rättvisa (materiell rättvisa) 

- Snabbhet 

- Kostnad 

- Grad av offentlighet (sekretess) 

- Förutsägbarhet/rättssäkerhet 

 

Det finns även andra aspekter som påverkar om en tvist lämpar sig för medling eller 

inte. Exempelvis om parterna är djupt oense eller om de har en underliggande värdefull 

affärsrelation mellan sig. 

6 . 2  R ä t t v i s a  

Vissa parter är mer intresserade av ett rättvist resultat än andra. Begreppet rättvisa är 

svårt att definiera och kan ha olika innebörd. Den fundamentala grundinställningen i 

alla rättviseteorier är emellertid att lika skall behandlas lika.109 Vad som menas med 

rättvisa i detta sammanhang är framförallt vad som brukar benämnas materiell rättvisa. 

Materiell rättvisa skall skiljas från formell rättvisa. Formell rättvisa innebär att stiftade 

                                                 
109 Runesson, Förhandling furstar, småfisk och deras ombud, s 159 
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lagar och regler skall följas utifrån dess mening och lydelse. Med materiell rättvisa 

menas att värden av olika slag skall fördelas utifrån dessa regler på ett riktigt sätt. Ett 

rättvist resultat innebär en rimlig och godtagbar fördelning av de tillgängliga resurserna 

som finns tillhanda. Om en av parterna upplever sig få fler nackdelar och färre fördelar 

kan lösningen uppfattas som orättvis. 

 

I SOU 1995:65 visade sig rättvisa vara ett viktigt intresse för parterna i konfliktlösning. 

Att parterna i en tvist vill ha en rättvis lösning är inte konstigt, det bör dock observeras 

att det i utredningens arbete framkommit att rättvisa ofta är ett sekundärt mål för 

parterna. Dessutom bör det poängteras att vid dispositiva tvistemål har parterna rätt att 

göra upp utan hänsyn till innehållet i den civilrättsliga lagstiftningen.110  

 

Ett rättvist resultat kan värderas på olika sätt av en part beroende på i vilken situation 

denne befinner sig i. Vissa är intresserade av att få en fördelande rättvisa som avgör 

tvisten genom att den ena parten anses ha fel och den andra rätt, medan andra inte har 

det minsta intresse av detta utan vill lösa tvisten på ett sätt som gör att affärsrelationen 

kan bestå. Somliga värderar att tvisten löses på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som 

möjligt.111 Åkerman menar att parternas mål är mångfacetterade och kan bland annat 

innebära att det är viktigt för parterna att bibehålla en välfungerande och/eller 

nödvändig affärsrelation.112  

 

Runesson har följande infallsvinkel på rättviseproblematiken; med rättvisa menar han 

vad som är ett bra resultat.  När en part hamnar i en tvist har denne ofta en uppfattning 

om vad som är en bra lösning utifrån sin egen synvinkel. Denna lösning upplever parten 

vara rättvis. En rättvis lösning kan vara att ”slå motståndaren”, ”att hålla motståndaren 

ansvarig för det han gjort”, ”att ta reda på vem som bär ansvaret för den uppkomna 

tvisten”. En rättvis lösning kan också innebära att ”parterna fått fler fördelar än alla 

tänkbara alternativ till tvistelösning kunde ha givit (måhända känns resultatet bra endast 

om det dessutom framstår som rättvist)”, i somliga fall kan även en part uppleva att ett 

                                                 
110 Prop. 1986/87:89 s 111-114 
111 Åkerman Richard, Medling kan få fatala konsekvenser, Dagens Industri 1998-05-02 
112 Åkerman  
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bra resultat är en lösning som även gör medkontrahenten nöjd, en bra lösning kan då 

definieras som en lösning som båda parterna föredrar.113

 

6 . 3  S n a b b h e t  

Snabbhet är ett annat av de kriterier som näringslivets parter anser viktiga när de väljer 

tvistelösningsmetod.114 Näringslivets effektivitet bygger på att undvika tvister och om 

de ändå uppstår bör de lösas så snabbt som möjligt enligt de offentliga utredarna i 

näringslivets tvistelösning.115 Parterna har inget inflytande över takten i en 

domstolsprocess varför den kan komma att dra ut på tiden. Att komma till en snabb och 

slutgiltig116 lösning ligger i parternas intresse enligt utredarna som bland annat bygger 

detta ställningstagande på en undersökning där diverse företag tillfrågats.117

 

Ramberg och Hultqvist menar att näringsidkaravtal som innehåller bestämmelser om 

tvistelösning i privat regi har dessa framförallt för att parterna vill ha ett snabbt och 

smidigt avgörande. De menar att en tvist mellan privata parter naturligtvis inte kan ges 

förtur i de allmänna domstolarna.118

 

När det gäller tvistemålsprocessen menar Brolin, Rehnström och Widebeck, utifrån 

lagens förarbeten119, att en uppgörelse i form av en förlikning är något som tilltalar 

parterna eftersom de då slipper nackdelarna med en lång domstolsprocess. De 

framhåller de långa handläggningstiderna samt risk för överklagande till högre 

instanser. Dessutom menar de att en dom i någon av de lägre instanserna inte innebär ett 

definitivt avgörande och parternas tilldelning vid domslutet kan komma att upphävas. 

Tidsaspekten talar således för att parterna, om de är intresserade av en uppgörelse, 

träffar förlikning.120 Förlikning och medling är inte identiska, men de här behandlade 

fördelarna med förlikning kan ändå appliceras på medling eftersom de innebär samma 

resultat. 
                                                 

113 Runesson, Förhandling för furstar, småfisk och deras ombud, s 35 
114 Skogsberg Lennart, Medling ofta bättre än skiljedom, Dagens Industri 1998-03-13 
115 SOU 1995:65 s 44 
116 Huruvida medling är slutgiltig eller inte beror på om resultatet blivit verkställt genom skiljedom eller 
annat sätt. 
117 SOU 1995:96 s 54-58 
118 Jan Ramberg och Anders Hultqvist, Vad är rätt?, Akademiförlaget 1993, s 195 
119 Prop. 1986/87:89 s 111-114 
120 Brolin Thore, Rehnström Åke och Widebeck Magnus, Tvistemålsprocessen I – En handledning för 
förberedelsen, andra upplagan, Norstedts Juridik AB 1997, s125-126 
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Att parterna är intresserade av en snabb lösning av tvisten hänger ofta samman med 

ekonomiska motiv.121 En långdragen process kostar mer pengar, i form av 

ombudskostnader och resurser från företaget. Dessa resurser kan företaget använda på 

andra, bättre sätt. En annan anledning till att företag vill ha snabba lösningar är att de 

vill kunna fokusera på andra mer produktiva verksamheter än att lösa tvister. Störningar 

av verksamheten kan få allvarliga och kostsamma konsekvenser.122  

 

Snabbhetskriteriet har även en annan sida. För en part som ständigt upplever tvister som 

grundar sig på i stort sätt samma sak kan en snabb tvistelösning innebära ett prejudikat 

för att slippa återkommande tvister av detta slag. Detta innebär att de kanske uthärdar en 

lång tvistelösning för att undvika flera tvister av samma slag och därigenom göra 

tidsmässig vinst.123

 

6 . 4  K o s t n a d  

Alla kommersiella parter torde sträva efter att vara vinstmaximerande, det vill säga 

sträva efter att uppnå så stor vinst som möjligt. Detta faktum är vedertaget inom så gott 

som all ekonomisk teori vilket i sig motiverar varför kostnaden är ett av de 

kommersiella parternas främsta intressen vid valet av konfliktlösningsmetod. Parterna 

eftersträvar en så kostnadseffektiv metod som möjligt.124 Näringslivets effektivitet 

bygger på att tvister inte uppkommer därför att avtalsparterna iakttar god affärsmoral. I 

detta ingår att komma överens i olösta frågor snabbt och kostnadseffektivt. 

Tvistelösning är kostnads- och resurskrävande oavsett hur den sker. I vissa fall ”lägger 

sig” den ena parten för att han anser kostnaden för processen inte står i proportion till 

det som kan vinnas.125

 

                                                 
121 Skogsberg  
122 SOU 1995:96 s 155, 205, 262 
123 SOU 1995:96 s 193 
124 Hyllengren s.14 ff 
125 SOU 1995:96 s 53 
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Inom näringslivet driver man huvudsakligen en tvist först efter att ha övervägt 

förväntade kostnader och intäkter av tvisten. Man undviker tvister som bara kan ge 

utdelning i form av rättvisa.126  

 

Om parterna väljer att avgöra sin konflikt genom domstolsförfarande riskerar de att få 

betala samtliga rättegångskostnader vid en eventuell förlust. Om parterna har rättskydd 

anser de kanske att denna risk är ringa. Rättskyddet har dock ofta ett tak och täcker 

generellt sätt endast parternas kostnader i första instansen förutsatt att målet ifråga är 

relativt okomplicerat. I mål som går till högre instans räcker skyddet normalt inte ens de 

egna kostnaderna i första instansen. Handlar det om ett komplicerat mål måste därför 

parterna kalkylera inte bara med risken att förlora och få bära motståndarens kostnader 

utan också med att endast delvis vinna och få stå för de egna kostnaderna i första 

instans. När en tvist skall behandlas genom medling bär parterna själva sina kostnader 

oavsett hur den medlade uppgörelsen ser ut. Hur stora kostnaderna då blir är svårt att 

uppskatta beroende på hur lång och krävande medlingen blir. 127

Huruvida kostnadskriteriet talar för domstolsförfarande eller medling beror på flera 

olika omständigheter som till exempel: tvistens komplexitet, hur lång tid processen tar, 

vilken finansiell ställning en part har och så vidare. En part kanske inte har råd att delta i 

en tvistelösning där han får stå för sina egna kostnader utan kanske är beroende av att 

kunna utnyttja rättsskyddet.128  

 

För näringsidkare är det viktigt att göra en affärsmässig kalkyl angående valet mellan 

domstolsförfarande och alternativa metoder. En tvist och tvistelösning är resurskrävande 

både i form av direkta och indirekta kostnader.  Anställda i företaget blir upptagna med 

att förbereda målet, ombuden kostar pengar och så vidare. Ombudskostnaderna kan en 

näringsidkare vanligen endast få betalda om de vinner målet och domen blir verkställd. 

Ibland kan en part därför vara villig att gå ner i sina yrkanden även om de anser att de 

har rätt i sak för att inte riskera att dra på sig för stora kostnader.129

 

                                                 
126 SOU 1995:96 s 56, bilaga 2 
127 Brolin mfl, s 126, SOU 1995:96 s 251 
128 SOU 1995:96 s 204-205 
129 SOU 1995:96 s 252 
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Den förväntade kostnaden för att lösa en tvist är ett av de viktigaste kriterierna då 

företag skall välja tvistelösningsmetod.130 Göran Ramberg menar att detta tillsammans 

med tidsaspekten är det viktigaste för parterna. En långdragen process är dyr och kan 

bryta affärsförbindelser eller hindra nya. Resurser som läggs på tvisten skulle kunna 

användas till något bättre.131 Detta stöds även av Jan Norman som menar att ett av 

parternas främsta intressen vid tvistelösning är att den innebär så låg kostnad som 

möjligt.132

 

6 . 5  G r a d  a v  o f f e n t l i g h e t  

Ramberg och Hultqvist menar att parterna även kan vara intresserade av att ett 

tvistelösningsförfarande inte är offentligt.133 Sekretess anges också som ett av parternas 

intressen vid val av tvistelösningsmetod i SOU 1995:96.134 Något som även stöds av 

Hyllengren.135

 

Jämfört med snabbhet och möjligheten att själva välja vem som skall avgöra tvisten 

värderar parterna sekretess relativt lågt. Rättegångens offentliga karaktär har begränsad 

betydelse för parterna vid val av tvistelösningsmetod.136 Jag anser dock att den kan ha 

betydelse då särskilda omständigheter föreligger. Exempel på detta kan vara om företag 

måste avslöja företagshemligheter i samband med processen eller då företaget riskerar 

att förlora i anseende eller få dåligt rykte. Det skall observeras att det i domstol även 

finns bestämmelser som medger sekretess i vissa fall.137

 

6 . 6  F ö r u t s ä g b a r h e t / r ä t t s s ä k e r h e t  

Viktigt för parterna är att en tvistelösningsprocess är förutsägbar. Förutsägbarhet hänger 

i mångt och mycket samman med rättsäkerhet. Det betyder inte att parterna kan vara 

säkra på processens resultat utan att de kan vara säkra på att få en säker prövning av 

                                                 
130 Åkerman, Skogsberg 
131 Särskilt yttrande till SOU 1995:96 av bl.a Göran Ramberg s 257, www.sccinstitute.se 
132 Norman Jan, Begränsa inte valet till skiljedom eller domstol, Dagens Industri 1998-03-28 
133 Ramberg och Hultqvist s 195 
134 SOU 1995:96 s 58 
135 Hyllengren s 14 
136 SOU 1995:96 s 177 
137 SOU 1995:96 s 180 
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tvisten utan att bli utnyttjad eller angripen. Rättssäkerhet handlar om hur man har rätt att 

bli behandlad.  

 

Om rättsskipningen i en rättsstat uppvisar en hög grad av förutsägbarhet är 

rättssäkerheten stor. Med detta menas att det går att förutse rättsskipningen utifrån 

rättsreglerna. Här måste dock beaktas att det inte endast är rättsreglernas klarhet som är 

avgörande för om lösningen av en tvist kan förutses. Minst lika viktigt är de unika 

förhållandena förknippade med den ifrågavarande konflikten, parternas 

handlingsmönster, bevisning och så vidare. 

 

När en domstolsprocess inleds är det ofta svårt att avgöra hur lång tid processen 

kommer att ta bland annat utifrån osäkerheten angående i hur många instanser målet 

kommer att behandlas. Dessutom är det många gånger väldigt svårt att avgöra utgången 

av en domstolsprocess därför att den beror på så många olika faktorer som till exempel 

vilka bevis som presenteras och hur yrkanden görs. 

 

Det är ofta en fördel att få ett slutgiltigt avgörande och kunna gå vidare. Ett slutgiltigt 

avgörande gör att parterna kan koncentrera sig på mer produktiva saker än tvisten.138 

Om det inte finns någon möjlighet att överklaga ett avgörande kan detta dock upplevas 

som rättsosäkert. Risken för misstag minskar om en tvist kan behandlas av flera 

instanser. Garantierna för rättssäkerhet är större vid anlitandet av en domstol utifrån den 

aspekt att man där kan ta till extraordinära åtgärder såsom resning.139Å andra sidan kan 

part som väljer rättegång inte vara säker på vilken sakkunskap domaren i målet har.140  

 

 

 

                                                 
138 Brolin mfl, s 127 
139 SOU 1995:96 s 59 
140 SOU 1995:96 s 58-59 
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7  A n a l y s  o c h  j ä m f ö r e l s e  a v  m e d l i n g s -  o c h  

d o m s t o l s f ö r f a r a n d e  

7 . 1  I n l e d n i n g   

Användandet av alternativa tvistelösningsmetoder framför domstolsförfarande 

motiveras ofta av dess förespråkare med vissa generella fördelar. Är dessa hävdade 

fördelar verkliga för alla parter? Jag anser att det bara är vissa parter i vissa situationer 

som upplever medlingens positiva sidor. Vilka parter det är och i vilka situationer skall 

exemplifieras nedan. Först skall emellertid en genomgång av generellt ansedda fördelar 

och nackdelar med medling jämfört med domstolsförfarande göras. 

 

7 . 2  G e n e r e l l t  h ä v d a d e  f ö r d e l a r  o c h  n a c k d e l a r  m e d  

m e d l i n g  s a m t  j ä m f ö r e l s e r  m e l l a n  m e d l i n g  o c h  d o m s t o l  

Nelken hävdar att medling är en positiv metod då parterna vill bibehålla en långvarig 

affärsförbindelse. Hon menar att medling till skillnad från domstolsförfarande tillåter 

kreativa lösningar. Detta möjliggörs genom att parterna själva kan delta aktivt i 

processen samt att fokus är på parternas underliggande behov och intressen, dessutom är 

det parterna själva som ansvarar för och bestämmer överenskommelsen. Dessutom kan 

mervärden skapas, det vill säga värden som från början inte var en del av konflikten kan 

föras in i förhandlingen för att göra båda parterna nöjda. Nelken menar även att medling 

inte bara kan hjälpa parterna lösa tvisten utan att det också kan påverka deras framtida 

handlingsmönster positivt.141

 

Kontroll över processen och utgången, möjlighet till direktkontakt och samarbete 

mellan parterna samt kontroll över tid och kostnad är enligt Norman medlingens 

fördelar. Han menar också att resultatet efterlevs bättre om det kommer till genom 

medling istället för genom dom i domstol.142

 

Medling löser konflikter genom att vara framtidsorienterad och inte fördela ansvar. Dess 

icke-offentliga karaktär anges ofta som skäl till att näringslivet väljer medling. En 

                                                 
141 Nelken s 418-437 
142 Norman s 68 
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medlad överenskommelse behöver inte falla inom ramen för gällande lagstiftning utan 

kan istället vara helt anpassad efter parternas behov. För att komma fram till en sådan 

överenskommelse kan beaktande tas till parternas situation i stort och inte endast till vad 

som är direkt kopplat till tvisten.143 Lennart Skogsberg hävdar i en debattartikel i 

Dagens Industri att medling innebär en lägre kostnad än domstolsförfarande.144 Det 

beror på att medling ofta är betydligt snabbare än en rättslig process.145

 

Somliga menar att en medlad överenskommelse är en kompromiss som missgynnar 

samtliga parter. Andra nackdelar med medling anses vara att den inte leder till ett 

omedelbart verkställbart avgörande. Åkerman menar att detta är en av medlingens stora 

nackdelar. Jag anser däremot att detta inte innebär någon brist med medlingsförfarandet 

eftersom verkställighet kan uppnås genom skiljedom. Stockholms handelskammare 

erbjuder redan denna möjlighet. Åkerman menar att om medling inte leder till en 

överenskommelse har parterna blottat sig inför domstolsförfarandet. Dessutom finns 

risken att om en part ångrar sig efter en icke-verkställd uppgörelse kan tvisten fortsätta i 

ett annat forum. Medling kan användas för att förhala rättegång eller missbrukas på 

annat sätt av en starkare part om det inte råder maktbalans mellan parterna.146  

 

Bengt Lindell gör en jämförelse mellan rättegång och medling. Han utgår där från 

Boulles resonemang. Enligt tabellen finns följande kontrasterande principer:147

 
Rättegång   Medling 
Genomdriva rättigheter   Anpassa intressen 
Bestämt yrkande   Skapa lösningsmöjligheter 
Tvingande och bindande   Frivilligt och i samförstånd 
Enligt processuella regler  Processuell flexibilitet 
Lagreglerade intressenter   Ej lagreglerat deltagande 
Formellt    Informellt 
Genomdriva normer   Skapa normer 

                                                 
143 Lindell s 70 
144 Skogsberg menar att medling sänker kostnaden för tvistelösningen till en bråkdel av vad en rättslig 
process hade kostat. Han menar att kostnaden för en medling ligger på 40 000 – 50 000 SEK totalt medan 
domstolsförfarande kostar hundra tusentals kronor eller till och med miljoner. 
145 I litteraturen hävdas ofta att medling innebär en stor tidsbesparing jämfört med domstolsförfarande. 
Visa menar att en medlare ofta får parterna att komma överens på bara ett par dagar eller veckor. Lennart 
Skogsberg menar i sin artikel att han inte varit med om att något medlingsförfarande tagit längre än två 
månader. Detta påstående stöds av Professor Richard Birke som menar att en medlare i bästa fall kan lösa 
en tvist vid ett och samma tillfälle det vill säga under en dag. I SOU 1995:65 kommer det fram att 
genomsnittstiden för en näringslivstvist i tingsrätt är 474 dagar. SOU 1995:65 s 155 
146 Åkerman  
147 Lindell s 70 med hänvisning till Boulle L, Mediation – Principles, Process, Practice, Sydney-Adelaide-
Brisbane-Canberra-Melbourne-Perth 1996 s 35 
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Koherent och prejudicerande  Situationsbunden och individuell 
Händelsecentrerad   Personcentrerad 
Faktaorienterad   Relationsorienterad 
Tillbakablickande   Prospektiv 
Professionaliserad   Ej professionaliserad 
Offentlig    Privat och konfidentiell 
Konkurrensinriktad   Samarbetsinriktad 
 

Utöver ovan nämnda fördelar hävdar Lindell att medlingens stora fördel ligger i att 

medlaren i avsevärt mindre grad än domaren behöver känna sig bunden av rättsliga 

överväganden och kan lägga större vikt vid utomrättsliga faktorer.148

 

7 . 3  B e s k r i v n i n g  a v  a n a l y s m o d e l l e r  

Syftet med beskrivningen av följande fiktiva tvister och företag är att illustrera vid vilka 

tillfällen de uppställda analyskriterierna avgör valet av tvistelösningsmetod och när de 

sätts åt sidan för att prioritera andra värden. Innan detta göras skall det poängteras vilka 

av kriterierna som näringslivet ansett vara viktigast vid valet av tvistelösningsmetod. 

Uppgifterna baseras på undersökningen som gjorts i anslutning till SOU 1995:65 om 

näringslivets tvistelösning.  

 

Generellt har näringslivet ansett kostnadseffektivitet och snabbhet vara de två viktigaste 

kriterierna. Sekretess och rättvisa har ansetts vara sekundära till dessa men kan värderas 

högre i specifika situationer. Förutsägbarhet och rättssäkerhet anses inta något av en 

mellanställning. Teoretiskt sett innebär inte medling att rättssäkerheten äventyras 

eftersom parterna själva kontrollerar och bestämmer resultatet och inte kan påtvingas 

något. I praktiken kan man dock tänka sig att ett stort företag vid medling skulle kunna 

missbruka sin maktposition. Vid domstolsförfarande finns inte denna risk. 

Rättssäkerhetsaspekten torde vara viktig för alla kommersiella aktörer, men blir i 

praktiken bara en avgörande faktor när det råder en skillnad i styrkeförhållande mellan 

parterna. I ett domstolsförfarande råder ofta osäkerhet om utgången. Detta eftersom 

parterna inte vet hur domstolen bedömer visa förhållanden såsom bevisning, vittnesmål 

och hur parterna lagt upp sin talan. Vilken metod som är mest rättssäker går inte att säga 

generellt. Parterna måste själva ta ställning till detta vid varje tvist. 

 

                                                 
148 Lindell s 120-122 
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När de uppställda tvisterna kommenteras utgår jag från att parterna är planerande, 

rationella, överläggande och förnuftiga. Någon annan utgångspunkt skulle göra en 

analys av hur företag i näringslivet bör agera omöjlig. De uppställda modellerna är 

konstruerade för att illustrera hur kommersiella aktörer kan tänkas handla och/eller hur 

de bör handla. Modellerna beskrivs och kommenteras med början av de fall som jag 

anser mest lämpliga för medling och sedan i fallande skala, för att avslutas med de 

situationer som är minst lämpade för medling.  

 

7 . 3 . 1  M o d e l l  1  

Ett medelstort företag tvistar med en leverantör som man ville fortsätta ha en 

långvarig affärsrelation med. Leverantören är det enda realistiska alternativet när 

det gäller att leverera råvaror som företaget behöver för sin produktion. Båda 

parterna är intresserade av att bibehålla affärsförbindelsen. De vill också att 

relationen dem emellan inte skall skadas. Vidare är de intresserade av att få en 

snabb och billig lösning på tvisten. 

 

Kommentar: Grundinställningen hos alla kommersiella aktörer är att de vill ha en så 

snabb och billig lösning på en tvist som möjligt. I detta fall anser parterna dock det vara 

viktigare att bibehålla en fungerande affärsförbindelse med varandra. De båda vill inte 

att förtroendet dem emellan skall skadas. För att uppnå detta är det enligt min mening 

bättre att använda sig av medling än domstolsförfarande. 

 

Behandlingen av denna tvist lämpar sig bäst för en metod som fokuserar på framtiden, 

som försöker få parterna att nå en lösning genom samarbete och genom att fokusera på 

parternas intressen och behov i stort, i stället för att gå via domstolsförfarandets 

bakåtsträvande lösningsmetod där en av parterna hålls ansvarig för den uppkomna 

tvisten. Domstolsförfarandet skapar en vinnare och en förlorare. Skulle domstol 

användas i detta fall skulle utgången kunna bli negativ för båda parterna i och med 

risken att affärsrelationen skadas eller upplöses 

 

Små och medelstora företag kan drabbas av förödande likviditetspåfrestningar vid 

tidskrävande tvistelösningsprocesser. Medling kan då vara en fördelaktig 

tvistelösningsmetod med tanke på att det inte finns någon möjlighet att, som vid 
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domstol, överklaga samt att medling generellt sett betydligt snabbare resulterar i en 

överenskommelse jämfört med den tid det tar att få en dom i domstol. Den relativt 

snabba handläggningen innebär dessutom att företagen kan lägga mer tid och resurser 

på sin kärnverksamhet. En pågående process kan även hindra att nya avtal, kontrakt och 

andra affärsförbindelser kommer till stånd. 

 

Att istället använda medling skulle kunna skapa två vinnare. Genom att generera 

mervärden och sedan fördela dessa utifrån parternas intressen och behov i stort kommer 

båda att känna sig nöjda med lösningen på konflikten och affärsrelationen kan bestå 

utan att förtroendet mellan dem skadas. Medling skapar också ofta förståelse för den 

andra partens agerande vilket är positivt för förtroendet. 

 

7 . 3 . 2  M o d e l l  2  

En tvist mellan två företag har uppstått. Parterna inser dock att andra värden än 

de som skyddas av lag och regler är viktiga. De vill båda ha en så snabb lösning 

som möjligt på problemet men inte på bekostnad av lösningens kvalité. Relationen 

mellan parterna är i sig inte viktig, andra alternativa handelspartners finns. 

 

Kommentar: Domstolsförfarandet fokuserar på vad som har hänt i det förgångna vilket 

oftast leder till att en av parterna hålls ansvarig för den uppkomna tvisten. För att lösa 

konflikten använder sig domstolen av gällande lagar, regler och eventuell sedvana, 

handelsbruk och praxis. Att göra några skönsmässiga bedömningar är inte godtagbart.  

 

Vid användandet av medling finns däremot inte några sådana regler. Processen och 

beslutsunderlaget för vilket en lösning på konflikten skall baseras är mycket fria och 

öppna. De kan anpassas och bestämmas efter parternas och den aktuella tvistens behov. 

En av medlingens stora fördelar är dess flexibla förfarande. Förfarandet kan anpassas 

exakt utifrån parternas önskemål och behov. Likaså är lösningens utformning mycket 

flexibel. Eftersom det är parterna själva som är ansvariga för att tillsammans nå en 

lösning – medlaren är endast där för att hjälpa dem kommunicera och generera 

lösningsförslag – är de inte bundna av lagar eller andra regler utan kan helt fritt 

formulera en lösning som passar dem själva. 
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Medling torde därför vara den bästa metoden för att lösa tvister av detta slag. Metoden 

är dessutom snabb därigenom ekonomiskt fördelaktig vilket ligger i alla kommersiella 

parters intressen. Kvalitén på en medlad tvist blir alltid hög för parterna. Hittar man 

ingen lösning på konflikten som båda kan ställa upp på beslutar man sig inte heller för 

någon lösning alls. En del medlade konflikter löser sig inte under själva medlingen, men 

hjälper parterna att senare lösa tvisten på egen hand efter det att medlingen har hjälpt 

parterna att förstå varandra. Skulle medlingen inte på något sätt bidra till en lösning är 

parterna inte tvungna att komma fram till någon överenskommelse utan kan välja att 

lösa tvisten i ett annat forum. När parterna har insett att de kan nå en bättre lösning 

genom att samarbeta och vara framtidsorienterade istället för att vara fixerade vid rätt 

och fel och vid att ställa en av parterna ansvariga för tvistens tillkomst är medling ofta 

en lämplig tvistelösningsmetod. Detta gäller oavsett om de har intresse eller inte i att 

bibehålla en fortsatt affärsrelation. Även i tvister då affärsförbindelsen är av 

engångskaraktär kan medling vara lämplig. 

 

Svårigheten kan emellertid bli att få parterna att inse att de kan lösa tvisten bättre om de 

samarbetar, lyssnar på varandra och försöker förstå varandra jämfört med om de strider 

med varandra. För att medlingen skall ha förutsättningar att lyckas krävs att parterna 

kommer till denna insikt förr eller senare. 

 

Om det ena företaget är stort och det andra mindre är det mer tveksamt om tvisten 

lämpar sig för medling. Medling lämpar sig i huvudsak för tvister där styrkeförhållandet 

mellan de tvistande är någorlunda jämnt. Vid ojämna förhållanden är riskerna större att 

de större företaget utnyttjar sin position för att köra över det mindre företaget. Denna 

risk finns inte i domstolsprocess då en av domstolens huvudändamål är att se till att 

parterna för en rättvis och likvärdig behandling. 

 

I vissa fall har den svagare parten inte ens har råd att delta i medling eftersom denne då 

får bära sina egna kostnader oavsett hur tvistens lösning ser ut. Teoretiskt sett skulle det 

kunna tänkas att den starkare parten står för alla medlingskostnader. Detta förefaller 

dock inte praktiskt genomförbart. 
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7 . 3 . 3  M o d e l l  3  

Två företag som hamnar i konflikt med varandra vill ha en snabb och billig 

lösning på tvisten. Parterna inser att en inom området kunnig person bäst kan 

avgöra tvisten. Ingen av parterna är till en början villig att ändra sina positioner 

och kompromissa men kan tänkas göra det om de får insikt i den andra partens 

underliggande intressen. 

 

Kommentar: Precis som vid alla typer av tvistelösning strävar näringslivets aktörer 

efter en så effektiv lösning som möjligt. I SOU 1995:65 framkommer det att 

näringslivet till stor del anser att domstolar saknar de erfarenheter och kunskaper som 

krävs för att kunna avgöra kommersiella tvister på ett korrekt sätt. Näringslivet anser det 

vara av stor vikt att personer som skall döma eller på annat sätt bistå parterna i en 

tvistelösning bör vara sakkunniga och insatta i den sektor inom vilken tvisten uppstått. I 

dessa avseende okunniga domstolar löper större risk att fatta icke-ändamålsenliga 

beslut. Denna inställning leder till att jag anser att företag utifrån detta resonemang bör 

välja medling framför domstol. Vid medling kan parterna nämligen själva vara med och 

påverka vem eller vilka som skall assistera dem vid tvistelösningen. I många 

medlingsklausuler anges att förslag på medlare skall ges från den organisation vars 

regelverk klausulen är knuten till. Detta kan ske på olika sätt. Ett exempel är att 

organisationen sammanställer en lista innehållande ett antal namn, parterna får sedan 

var och en stryka de medlare som de inte anser vara lämpliga. Företrädare för 

organisationen utser sedan medlare från den krets som kvarstår. Ett annat sätt är att 

organisationen helt enkelt ger förslag på medlare, vilken måste godkännas av båda 

parter för att bli utsedd. 

 

Om medling i tvister av denna typ är en lämplig metod får sedan avgöras utifrån 

parternas vilja att justera sina positioner. Är parterna helt låsta vid sina ursprungliga 

ställningstaganden och till synes ovilliga att ändra dessa är medling generellt sett en 

olämplig metod. Detta får avgöras för varje enskild situation. Om parterna inser att de 

kan nå en bättre lösning då en sakkunnig är inblandad kan medling vara en lämplig 

metod under förutsättningar att parterna inte är så polariserade att de aldrig kan tänkas 

ändra positioner oavsett hur mycket de lär sig om motpartens intressen och behov. 

Parterna behöver inte ha kommit till insikt om förutsättningarna för att ändra sina 
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ståndpunkter eller inte innan medlingen. Detta kan ske under processen, det viktiga är 

emellertid att de inser att det är bättre att samarbeta för att nå en lösning än att strida.  

 

Parter som önskar experter inom ett visst område för att nå en mer ändamålsenlig 

uppgörelse bör enligt min mening välja medling framför domstolsförfarande i de fall de 

är villiga att samarbeta och ändra positioner. I annat fall riskerar det mer informella och 

öppna medlingsförfarandet att inte ge ett önskat eller positivt resultat för parterna.  

 

7 . 3 . 4  M o d e l l  4  

Parterna i tvisten har olika ståndpunkter och är till viss del polariserade. De vill nå 

en snabb och billig lösning på problemet. Sekretess kan vara viktigt vid valet av 

tvistelösningsmetod.  

 

Kommentar: I tvister av denna typ måste en avvägning göras mellan parternas intresse 

av att hålla tvisten konfidentiell samt övriga intressen. I de fall sekretess anses ha högsta 

prioritet för tvistelösningen bör medlingsalternativet åtminstone övervägas. Vissa 

förutsättningar bör emellertid vara uppfyllda för att medling skall vara en bra 

tvistelösningsmetod; nämligen att parterna inte är så polariserade att det verkar föga 

troligt att de skulle kunna ändra positioner. Parterna måste antingen innan medlingen 

startar eller under medlingssessionerna inse, att den mest förmånliga lösningen inte 

innebär att hålla ena parten ansvarig för tvistens uppkomst, att det viktiga är att vara 

framtidsorienterande och inte fokusera på vad som hänt, att kunna fokusera på sina 

intressen och behov och inte utifrån känslomässiga värderingar och att en lösning som 

uppnås genom samarbete har utsikter att bli bättre än övriga alternativa metoder för 

samtliga inblandade parter. 

 

Om den enda positiva effekten som uppnås genom att använda medling, för den 

ifrågavarande tvisten är sekretess, är medling antagligen inte den bästa formen av 

tvistelösning. Jämfört med en rättslig process i domstol kan dock medling vara ett bättre 

alternativ utifrån sekretessaspekten eftersom en domstolsprocess i vissa fall inte går att 

genomföra under sekretess. Viktigt att påpeka är dock att medlingens utsikter att nå en 

ändamålsenlig överenskommelse är små om inte även de ovan nämnda förutsättningarna 

eller i varje fall några av dem är uppfyllda. 
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7 . 3 . 5  M o d e l l  5  

Två företag som är mycket polariserade hamnar i en tvist. Ingen av dem vill 

erkänna att de har gjort fel utan håller den andra parten för att vara ansvarig för 

tvisten. Att det i ett sådant läge skulle gå att få parterna att ändra sina positioner 

verkar föga troligt. De vill inte bevara en relation med den andra parten igen utan 

helt enkelt bara ställa motparten till ansvar för den uppkomna situationen. 

 

Kommentar: Som tidigare påpekats är det en förutsättning för att överhuvudtaget 

kunna uppnå ett positivt resultat genom medling, att parterna inser att de kan lösa 

konflikten bättre genom att tillsammans arbeta fram kreativa lösningsförslag utifrån 

förståelse för egna och motpartens underliggande behov och intressen. En viktig insikt 

är också att företagen förstår att fokusera på framtiden istället för vad som hänt tidigare. 

Det förgångna kan ingen ändra på, men framtiden kan parterna fortfarande påverka. 

 

Om parterna förblir starkt polariserade och inget talar för att de skall ändra positioner är 

det ingen ide att försöka medla konflikten dem emellan. Då är det bättre att gå direkt till 

domstol.  

 

I tvister där parterna inte vill ha något att göra med varandra i framtiden kan också 

domstol vara det bästa alternativet. Speciellt om förutsättningarna är som i detta fall. I 

andra fall då parterna inte vill ha någon framtida kontakt, men inte är så starkt 

polariserade som ovan, med motparten kan dock medling vara att föredra. Detta beslut 

får då tas utifrån en uppskattning av hur mycket man har att vinna på att välja denna typ 

av tvistelösningsmetod. Kanske är medling ett bättre sätt att fördela resurser för båda 

parterna. Här måste parterna uppskatta hur ett troligt domstolsavgörande kan komma att 

se ut och utifrån detta ta ställning till vilken tvistelösningsmetod man skall välja. Till sin 

hjälp kan parterna då ha någon av de i kapitel två nämnda ADR-metoderna som 

tillexempel Early neutral evaluation. 
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7 . 3 . 6  M o d e l l  6  

Ett stort företaget har hamnat i en tvist med ett annat företag och har en otvetydig 

rättighet. Företaget är intresserat av att få en snabb lösning på problemet men 

tänker inte ge vika från sin rättighet.  

 

Kommentar: Ett stort företag har i de flesta fall resurser för att driva igenom en 

domstolsprocess för att få sina rättigheter tillgodosedda. Domstolsförfarandet kan i fall 

som detta vara det enda alternativet för att få sin rättighet fastlagd. Skulle medling 

användas riskerar företaget att få göra vissa eftergifter till den andra parten eller i varje 

fall ändra position. Detta skulle sannolikt leda till att deras otvetydiga rättighet inte 

skulle bestå fullt ut. Medling fokuserar inte på rätt och fel på samma sätt som en 

domstol varför medling inte är att föredra för denna typ av tvist. 

 

Om företaget är beroende av ett gott förhållande till sin motpart eller vill hålla processen 

konfidentiell måste dock en avvägning göras mellan dessa båda faktorer och företagets 

vilja att genomdriva sin rättighet. Är någon av dem viktigare än rättigheten i sig skall 

kanske en alternativ metod såsom medling användas. 

 

7 . 3 . 7  M o d e l l  7  

Ett företag upplever att de hamnar i samma tvister gång på gång alternativt de 

inser att denna typ av tvist innebär ett viktigt principavgörande för deras fortsatta 

verksamhet. De vill ha en snabb och billig lösning på problemet men det viktigaste 

är ändå att de får en slutgiltig lösning på dessa återkommande tvister.  

 

Kommentar: För företag i situationer som denna är det lika viktigt som i andra fall att 

en lösning nås så snabb och kostnadseffektivt som möjligt. Här skulle detta emellertid 

inte kunna uppnås genom medling. En medlad lösning skulle inte vara prejudicerande 

eller underlätta framtida tvister av samma slag på något sätt. Ett medlat resultat kan inte 

åberopas i framtida tvistelösning. Två identiska tvister kan därför få två helt skilda 

resultat om de löses genom medling, på grund av medlingens ändamåls- och 

behovsfokusering. Häri ligger några av medlingens absoluta fördelar – att kunna 

behandla varje tvist exakt utifrån de unika förutsättningar som den har – men i detta fall 

innebär detta en nackdel.  
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Företaget som upplever att de upprepade gånger hamnar i liknande typer av konflikter 

vill undvika detta genom att få ett principavgörande som fastställer vad som är rätt och 

fel. Detta för att undvika liknande tvister framöver eller för att kunna få ett snabbt 

avgörande på dessa. För ett sådant företag är det inte viktigast att den ifrågavarande 

tvisten får en snabb och billig lösning. De ekonomiska och tidsmässiga besparingarna 

ligger snarare i att slippa tvister av detta slag i framtiden. 

 

För att uppnå denna slutgiltighet och verkställighet krävs ett domstolsavgörande. 

Domstolsavgöranden är så gott som de enda lösningar som kan användas och åberopas i 

framtida tvistelösning.  

 

7 . 4  S a m m a n f a t t n i n g  

7 . 4 . 1 N ä r  m e d l i n g  ä r  a t t  f ö r e d r a  f r a m f ö r  d o m s t o l s f ö r f a r a n d e  

Snabbhet och låg kostnad är det viktigaste för de tvistande företagen. Parterna är 

beroende av att snabbt lösa tvisten därför att en långdragen process skulle kunna vara 

ödesdiger på grund av de ekonomiska påfrestningar som en sådan innebär. I 

undantagsfall kan en rättslig process bli billigare än ett medlingsförfarande. Detta 

förutsätter dock att målet från början inte var lämpligt att medla och därför drar ut på 

tiden. En lösning på tidsaspekten kan vara att precis som Stockholms handelskammare 

gjort sätta upp en tidsgräns inom vilken medlingen måste ha resulterat. 

Handelskammarens gräns är satt till två månader. Denna kan förlängas om parterna så 

önskar. I de allra flesta fall innebär dock medling en mer kostnadseffektiv tvistelösning. 

Dessutom riskerar man inte som vid domstolsförfarande att få betala både sina egna och 

motpartens rättegångskostnader. Vid medling har man istället kontroll över kostnaderna 

hela tiden. En medlad överenskommelse kan inte överklagas och bli föremål för ny 

prövning. För att med säkerhet uppnå verkställighet använda sig av skiljedom. 

 

Med detta i åtanke kan det vara värt att betala medlare relativt höga arvoden om han kan 

få problemet att försvinna på betydligt kortare tid än vad en rättslig process skulle ha 

tagit. Ponera att en medlare löser en tvist inom två månader. Denna tvist skulle 

antagligen ha tagit minst sex månader att lösa genom domstol, kanske över ett år. Ofta 
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löser dessutom medlaren tvisten på betydligt kortare tid än två månader. Ibland krävs 

endast en eller ett fåtal sessioner för att parterna skall komma överens. 

 

En långdragen process riskerar inte bara att bli kostsam. Den kan också innebära att 

affärsförbindelser bryts. Både mellan de tvistande parterna och mellan andra som 

företaget har affärsförbindelser med. Utöver detta kan en lång process ligga i vägen för 

nya affärsförbindelser. Dessutom kan en snabb process göra att företaget kan lägga 

resurser på mer produktiva och viktigare saker än tvisten. 

 

När parterna vill bibehålla goda affärsrelationer med varandra är medling ofta ett bättre 

alternativ än domstolsprocess. En domstolsprocess slutar oftast i att en part får rätt och 

den andra fel. Vid medling försöker man istället få parterna att samarbeta och nå en 

lösning som gynnar båda eller i alla fall inte skadar någon part eller i alla fall begränsar 

parternas skada så mycket som möjligt. Vid långvariga affärsrelationer som mellan 

leverantörer och kunder till exempel, kan en rättslig process allvarligt skada denna 

relation eller i värsta fall helt utplåna den. Detta skadar ofta båda parterna. 

 

I tvister där det är viktigt för parterna att processen inte blir offentlig, exempelvis för att 

den innefattar företagshemligheter eller kan innebära dålig publicitet för företaget, är 

medling ibland ett bättre alternativ än domstolsförfarande. Endast sekretess kan 

generellt sett inte motivera parter att använda sig av medling. Detta beslut måste fattas 

genom en sammanvägning av tvistens övriga omständigheter som till exempel parternas 

ståndpunkter och inställning. 

 

Andra värden än de som omfattas av själva tvisten kan vara relevanta för att lösa tvisten. 

Exempelvis kan mervärden skapas och tas in i förhandlingen när man kommit fram till 

och identifierat parternas underliggande intressen och behov. Vid domstolsförfarande 

får domstolen endast behandla de omständigheter som tas upp av parterna själva. 

 

7 . 4 . 2  F ö r u t s ä t t n i n g a r  f ö r  a t t  m e d l i n g  s k a l l  h a  u t s i k t e r  a t t  

l y c k a s  

Att parterna sätter prestige och hämndlystenhet åt sidan och kommit förbi fasen då de 

fokuserar på vad som är rätt respektive fel och vad som vore en rättvis lösning och 
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istället fokuserar på vilka behov och intressen man har. De krav som parterna har på 

varandra måste antingen innan eller under medlingsprocessen omsättas till intressen och 

behov. 

 

Parterna bör även ha insett att man har mer att vinna på att samarbeta än att strida. 

Dessutom är det viktigt att de ser det faktiska problemen och inte ser varandra som 

problemet. Parterna måste kunna separera konflikten från motparten. 

 

Det underlättar väsentligt om parterna har samma eller liknande övergripande mål med 

tvistens lösning. Har parterna inte det måste de åtminstone förstå eller ha förståelse för 

motpartens mål, intressen och behov. Att förstå såväl sig själv som motparten anser jag 

vara av yttersta vikt för att medlingen skall nå ett så ändamålsenligt resultat som 

möjligt. 

 

Att båda parterna har möjlighet att stå för sina egna kostnader och inte är beroende av 

rättshjälp är en förutsättning för att medling överhuvudtaget kan användas som 

tvistelösningsmetod. Ett annat sätt skulle vara att låta en av parterna stå för samtliga 

medlingskostnader. Huruvida en rättssäker och rättvis process skulle kunna garanteras 

då är emellertid föremål för diskussion. Den betalande parten riskerar att bli den 

styrande och kan i och med sitt ekonomiska övertag utnyttja detta till sin fördel. 

Ytterligare ett sätt skulle vara att medlingen finansieras med offentliga medel för att på 

så sätt lyfta kostnaderna från parterna. Hur detta skulle finansieras och organiseras faller 

utanför ramarna för denna framställning. 

 

Styrkeförhållandet mellan parterna bör, som antytts ovan, inte vara alltför stort. I 

praktiken finns det inget som hindrar två ojämlika parter att använda medling för att 

lösa en tvist. Dock lämpar sig medling bäst då parterna är någorlunda jämbördiga. Detta  

har sin utgångspunkt i att den starkare parten kan förbereda sig bättre för medlingen och 

att denne även tål betydligt större ekonomiska påfrestningar än den svagare parten. Den 

starkare parten kan utnyttja sitt överläge för att köra över den svagare parten.  
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7 . 4 . 3  T v i s t e r  s o m  i n t e  ä r  l ä m p l i g a  a t t  m e d l a    

Då en part har en otvetydig rättighet enligt lag eller andra regler som denne inte är villig 

att ge upp är medling olämplig. I vissa fall kan en part trots att denne har en klar och 

tydlig rättighet vara villig att ge upp eller tumma på denna för att nå andra lösningar 

som är mer värdefulla. Kanske värderas bibehållna affärsrelationer med motparten 

framför att helt och hållet genomdriva sin rättighet. I sådana fall är man kanske villig att 

kompromissa för att nå detta resultat. 

 

En annan typ av tvister som inte är lämpliga att lösa genom medling är när en av 

parterna vill ha ett prejudikat. En eller båda parterna upplever återkommande tvister av 

liknande slag och vill få ett slut på dessa genom en prejudikatsbildning. Alternativt 

anser en av parterna eller båda att det är viktigt att fastställa vem som har rätt eller fel i 

just detta fall och i fall av liknande karaktär. 

 

Medling är inte heller en passande metod om parterna vägrar att kompromissa och ändra 

positioner. De har olika syn på vad som inträffat eller de tolkar lagen på olika sätt. 

Likaså förhåller det sig då ena parten inte har något incitament att förlikas. Om denne 

exempelvis inte upplever att han har något att vinna eller i vart fall inte inser att han kan 

minska sin skada genom att försöka angripa tvisten på ett konstruktivt sätt är medling 

inte att föredra. I vissa fall förhåller det sig till och med så att en part inte har något som 

helst intresse i att tvisten löser sig. Ett exempel på detta skulle kunna vara då en konkurs 

är nära förestående. 

 

Fall som kräver omfattande bevisupptagning respektive mål som kräver verkställbara 

beslut lämpar sig inte för medling. Detta problem kan dock lösas genom att man som 

vid Stockholms handelskammare uppnår verkställighet av det medlade resultatet genom 

att medlaren när en överenskommelse uppnåtts agerar som skiljedomare och på så sätt 

gör överenskommelsen slutgiltig. Jag vill härmed avfärda detta som ett argument mot 

att använda medling. 

 

Medling bör inte användas om en av parterna enbart använder förfarandet för att förhala 

den rättsliga processen. Detta är enligt mig en av de få farorna med medling. Om inte 

båda parterna är överens om att en lösning genom att samarbeta är det mest fördelaktiga 
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utan på detta sätt använder medling enbart i syfte att förhala eller på annat sätt 

missbruka processen är de resurser och den tid som läggs på medling bortkastade. 

 

Ett misslyckat medlingsförsök kan vara förödande för den fortsatta processen då 

parterna har blottat sina svagheter. Då kan en part lägga all kraft på att utnyttja 

motpartens blottade svagheter.  Dessutom kan tvisten ha komplicerats av vad som sagts 

vid medlingen. Denna utveckling ser jag inte som ett alltför stort problem. Jag ser dock 

det som lika troligt att vad som framkommit vid medlingen lika väl kan innebära att 

parterna är mer förberedda för att gå in i en domstolsprocess.  

 

Om parterna inte har något som helst intresse av att ha en fortsatt relation till varandra. 

Det avtal eller den affärsuppgörelse de är en del av är kanske av engångskaraktär. 

Visserligen kan medling vara fördelaktigt även här om parterna inser att de kan göra 

tids- och kostandsbesparingar genom att använda denna metod eller för att de inser att 

de kan uppnå ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar. 

 

Slutligen är indispositiva tvister inte lämpliga för medling. Dessa tvister löses bäst 

utifrån de materiella bestämmelserna på området. 
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8  S l u t s a t s e r  

Näringslivet vill ha effektiva, flexibla och säkra tvistelösningsmetoder. 

Domstolsförfarandet i Sverige idag uppfyller inte alltid dessa krav. Vissa typer av 

tvister löses mest ändamålsenligt i domstol, men långt ifrån alla. Varje tvist är unik, det 

är därför vi behöver fler forum att lösa tvister förutom domstol och skiljedom. Denna 

framställning visar att vi behöver fler tvistelösningsmetoder, framförallt sådana som 

fokuserar på samarbetsvilja och frivillighet, här representerade av medling. 

 

Användandet av medling innebär ekonomiska vinster för de företag som inser att 

samarbete är bättre än strid för att lösa en konflikt. Vinstmaximering är grunden för alla 

näringslivets aktörer. Därför strävar de efter att tvistelösning skall vara så effektiv och 

billig som möjlig.  

 

Näringslivet efterfrågar jurister med nära anknytning till näringslivet för att lösa sina 

tvister. De menar att lösningen då blir mer ändamålsenlig utifrån företagens önskemål. 

Domare har ofta inte de specialkunskaper som krävs. För näringslivet är det dessutom 

viktigt att själva kunna välja vem som skall avgöra tvisten. 

 

Organiserade medlingsinstitut uppfyller i hög grad näringslivets krav på säkra 

tvistelösningsmetoder. De har utförliga och väl genomarbetade standardklausuler och 

regelverk som avtalsparter kan använda sig av. Dessa innehåller bland annat regler som 

skall tillse att förfarandet inte kan missbrukas. Om parterna själva är delaktiga i såväl 

beslutsprocessen som utformningen av överenskommelsen är graden av rättssäkerhet 

hög. Inte minst på grund av att en medlad överenskommelse helt och hållet bygger på 

frivillighet och inte kan påtvingas någon av parterna. 

 

Parterna i en tvist är de som sitter inne med alla väsentliga fakta om en konflikt. De 

borde då också rimligen vara de bäst lämpade att lösa tvisten. Problemet då parterna 

själva skall förhandla fram en lösning är att oväsentligheter ofta kommer mellan och 

hindrar en överenskommelse. Inträdet av en medlare kan i många fall undanröja detta. 

Medlaren möjliggör en god kommunikation mellan de tvistande så att inga missförstånd 

hindrar en överenskommelse. Han hjälper parterna att hitta och fokusera på sina 

underliggande intressen och behov samt att vara framtidsorienterade och inte 
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bakåtsträvande. Medlaren hjälper med andra ord parterna att koncentrera sig på vad som 

är viktigt för parterna i framtiden då en överenskommelse skall uppnås.  

 

De uppställda analyskriterierna är alla viktiga vid parternas val av tvistelösningsmetod. 

Skillnaden är att de värderas olika av olika parter och i olika situationer. Denna slutsats 

är ännu ett incitament till att vi behöver fler flexibla tvistelösningsmetoder.  

 

Att ta med en medlingsklausul i ett avtal är oftast en fördel för avtalsparterna. Parterna 

upplyses och tvingas då ta ställning till om medling kan vara fördelaktigt för dem när en 

tvist väl uppstår och förhindrar dem om inte annat från att agera impulsivt och 

omdömeslöst. Många felaktiga eller undermåliga beslut tas på grund av att de är 

förhastade. 

 

Den viktigaste slutsats, efter att ha studerat medling som tvistelösningsmetod ingående, 

är att Sverige och svenskt näringsliv skulle vara betjänta av att använda medling i större 

omfattning än vi gör idag. Att som idag begränsa valet av tvistelösning till skiljedom 

eller domstol är ett misstag. Många tvister och konflikter skulle kunna lösas mer 

ändamålsenligt om de behandlades med en metod mer anpassad efter den specifika 

tvistens förhållanden. Särskilt viktigt är detta då tvistande parter har en pågående 

affärsrelation som man vill bibehålla. Medling kan ofta vara en positiv metod när 

tvistande företag har ställt sig frågorna; var och vad vill vi var för sig och vad vill vi 

med vår relation? 
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9  E g n a  k o m m e n t a r e r  

Varför används då inte alternativa metoder i allmänhet och medling i synnerhet i större 

utsträckning i Sverige? Enligt min mening hänger det samman med svenska juristers 

skolning och grundläggande inställning till tvistelösning. Svenska jurister är enligt 

tradition skolade i en rättspositivistisk anda. Med denna följer att jurister, ofta 

omedvetet, tenderar att värdera vad som är rätt och fel med utgångspunkt i rättskällorna 

istället för att lösa tvister efter lämplighet. Svenska juristers inställning tycks i mina 

ögon vara att juridik skall utövas inom domstolsväsendets ramar för att vara 

rättfärdigad. Man kan inte förhandla om vad som är rätt eller vem som har rätt. Med 

denna inställning följer också att jurister inte vill visa sig svaga vare sig för motparten 

eller för sin klient. För att kunna använda medling måste ombuden vara starka nog att 

våga ta steget att föreslå medling, detta görs förslagsvis innan tvist uppstått vid avtalets 

tillkomst. 

 

Svenska juristutbildningar fokuserar i mångt och mycket på att öva studenterna att agera 

i de polariserade rollerna som domstolsförfarandet präglas av. Det finns få kurser och 

övningar som koncentrerar sig på förhandling och samarbete. Utbudet av kurser i 

alternativa tvistelösningar är även de få till antalet. I USA är kurser i alternativ 

tvistelösning ofta obligatoriska redan under studenternas första år på 

juristutbildningarna. Detta gör att de tidigt blir medvetna om att det finns alternativa 

metoder för att behandla konflikter. För att öka användandet av medling i Sverige skulle 

vi behöva fler jurister som är skolade i denna teknik. Problemet i Sverige är att det finns 

få personer med tillräckliga kunskaper för att genomföra sådana kurser.  

 

Ytterligare än aspekt som är viktig att föra fram är hur den samlade synen på medling 

ser ut i Sverige idag. Medling förknippas ofta med familjerätts- och 

kollektivavtalstvister och inte kommersiella tvister. Utifrån detta är medling förknippat 

med misslyckanden, misslyckade familjerelationer och misslyckade avtal mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. I medierna kan vi läsa att förhandlingarna eller 

medlingsförsöken har strandat. En av näringslivets största farhågor är att bli 

sammankopplade med misslyckanden. Detta kan vara en förklaring till varför medling 

inte används i så stor utsträckning i Sverige som i andra länder. Tvister som genomgår 

rättsliga processer har också tillkommit som en följd av misslyckanden, till exempel 
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misslyckade avtal. Domstolsprocessen har dock inte samma misslyckandestämpel som 

medling. Därför gäller det att göra näringslivet och jurister medvetna om att dessa 

metoder existerar vad de innebär och vilka fördelarna kan vara med att använda dem. 

Detta gäller såväl för jurister verksamma inom näringslivet som inom 

domstolsväsendet. Medling borde enligt min mening kunna föreslås oftare än vad som 

nu är fallet om domare varit mer medvetna och utbildade i medlingskonsten.  

 

Jurister i allmänhet och affärsjurister i synnerhet är framförallt problemlösare, detta får 

inte glömmas bort när advokater och ombud bistår sina klienter. 
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