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Sammanfattning 

Denna framställning redogör för fördelarna med ett TJ-perspektiv inom den civila 

processrätten. I det avseendet har jag valt att primärt fokusera på förfarandena 

förlikning, skiljeförfarande samt medling. Jag kommer inledningsvis att presentera TJ 

som företeelse, avseende uppkomsten samt historiken, i egenskap av en rättsideologi. 

Vidare kommer jag att beskriva grunderna inom TJ, då särskilt i beaktande av 

beteendevetenskapliga aspekter, interdisciplinärt samarbete, anti-terapeutiska effekter, 

ADR samt även vilka krav som kan komma att ställas på en jurist ur ett TJ-perspektiv. 

Därefter följer en komparation mellan TJ och gällande svensk rätt. Min uppsats visar att 

alternativa tvistlösningsförfaranden på senare tid fått ökad uppmärksamhet, detta anser 

jag ökar behovet av ett TJ-rättsligt perspektiv inom civilrätten främst avseende 

dispositiva tvistemål. TJ:s positiva effekter är flera, i slutändan leder ett ökat inflytande 

av TJ, enligt mig, till att tvister kan lösas snabbare, billigare, mer flexibelt samt kunna 

bidra till att de tvistande parterna upplever en större processrättvisa. Vidare kan man dra 

slutsatsen att tillämpning av ADR, som kan anses vara en central del av TJ, bidrar till en 

i möjligaste mån individanpassad konfliktlösning. TJ syftar även till att minimera de 

anti-terapeutiska effekterna som en tvistlösningsprocess alltid har, i mer eller mindre 

utsträckning. Vidare fokuserar TJ i stor utsträckning på den proaktiva aspekten av 

juridiken och kan, i enighet med min analys samt slutsatser, bidra till att de tvistande 

parterna kan bibehålla en god affärsrelation även efter tvistens lösning, något jag kan 

konstatera är särskilt värdefullt då dispositiva tvistemål inom civilprocessen ofta 

inbegriper företag som redan har en etablerad affärsrelation. Ytterligare en aspekt 

avseende processrättvisa är beaktandet av att processen, oavsett vilket tvistlösningsform 

som är aktuell, skall uppfattas som så rättvis som möjligt av parterna, detta anser jag 

även i förlängningen kunna leda till ett ökat förtroende till rättsväsendet i sin helhet.  

Nyckelord: TJ, terapeutisk juridik, ADR, alternativ tvistlösning, beteendevetenskap, 

interdisciplinärt samarbete, anti-terapeutiska effekter, processrättvisa, proaktivitet, 

medling, förlikning, skiljeförfarande.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Motivet till varför jag valt att skriva inom detta ämne är att jag läste kursen Terapeutisk 

Juridik som en av mina specialkurser och blev därför intresserad av att på något sätt 

inkorporera mina erhållna kunskaper kring detta ämne i ett processrättligt 

examensarbete. Mitt arbete faller ej inom ramen för ett "klassiskt" processrättsligt 

examensarbete men processrätt ligger dock närmast till hand varför det ändå, som jag 

ser det, är att betrakta som ett processrättligt arbete.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Själva syftet med mitt examensarbete är att försöka redogöra för fördelarna med ett 

terapeutiskt juridiskt perspektiv inom den civila processrätten, jag återkommer till 

begreppet terapeutisk juridik nedan. Jag har valt att skriva om förhandling, 

skiljeförfarande samt medling i dispositiva tvistemål. Det jag främst hoppas kunna 

förmedla med mitt arbete är fördelarna med att använda sig av ett ”TJ-approach” innan, 

samt under processen i tvistemål. De frågor jag i samband med denna framställning 

avser att analysera samt besvara är: 

 

I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

 

 

 

 

Hur kan terapeutisk juridik bidra till att förbättra tvistlösningen i dispositiva 

tvistemål? 

Vilka generella krav ställs det på TJ-juristen? 

 

Leder ett ökat fokus på TJ till en förändrad syn på civilrättens 

handlingsdirigerande funktion? 

Vad krävs avseende utbildning för att jurister skall kunna tillämpa ett arbetssätt 

förenligt med TJ? 
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1.3 Målgrupp 

Det finns flera presumtiva målgrupper när det kommer till TJ generellt sett, i det 

avseendet är alla jurister en målgrupp, men den främsta målgruppen med detta arbete 

torde vara yrkesverksamma civilrättsjurister, dock främst inom processrätt i dispositiva 

tvistemål. Även för juriststudenter överlag kan detta arbete vara av intresse, kanske i 

högre utsträckning om man som student väljer att inrikta sig på civilrätt och då med 

fördel på processrätt, tvistemålsprocessen i synnerhet.  

1.4 Metod  

Då jag i mitt arbete analyserar rätten och även juristens roll ur ett TJ-perspektiv har jag i 

mitt arbete primärt använt mig att en rättsanalytisk metod. Ser man till materialet jag 

använt i mitt arbete och dessutom tar i beaktande att det knappast föreligger någon 

materialbrist inom detta område som kan vara relevant material ur TJ-perspektiv, är 

snarare tolkningen av materialet centralt för mitt arbete, vad går att utläsa ur materialet 

som är av intresse ur ett TJ-perspektiv? Hur kan man tolka detta material? För att ej 

hamna för snävt i mina frågeställningar och slutsatser anser jag att en rättsanalytisk 

metod är att föredra när det kommer till själva metodiken kring arbetet.  

1.5 Material 

Jag har i detta arbete använt mig av doktrin, främst juridisk doktrin men även annan 

litteratur som tar upp de psykologiska aspekterna som är aktuella i detta arbete. 

Litteraturen jag använt mig av är till övervägande del svensk sådan och behandlar i 

första hand terapeutisk juridik men även alternativ tvistlösning, skiljeförfaranden, 

medling och tvistemålsprocessen rent allmänt, även utländsk litteratur har använts i viss 

utsträckning.  

Jag har även använt mig av lagstiftning, då speciellt lagstiftning som handlar om 

förhandling, skiljeförfarande samt medling då stort fokus har lagts på hur ett TJ-

perspektiv kan tillämpas i svensk rättsskipning och tvistlösning. Vidare har jag i 

samband med lagstiftningen i stor utsträckning begagnat mig av förarbeten i form av 

betänkanden och propositioner, både i syfte att klargöra bakgrunden till lagstiftningen 

samt att visa på lagstiftarens, som jag ser det, närmande till alternativa 



10 

 

tvistlösningsmetoder samt även för att visa på de utökade möjligheterna att begagna sig 

av ett TJ-perspektiv till följd av denna utveckling.  

Vidare har jag använt mig av artiklar, då främst utländska artiklar för att i första hand 

beskriva terapeutisk juridik som sådan men även artiklar som behandlar bl.a. de 

psykologiska aspekterna som aktualiseras i samband med detta arbete, men jag har även 

använt mig av svenska artiklar i viss utsträckning.  

Slutligen har jag använt mig av elektroniska källor i relativt stor utsträckning, förutom 

att merparten av de i arbetet använda artiklarna sökts via elektroniska källor har jag 

använt mig av exempelvis statistik från Domstolsverkets officiella hemsida samt även 

externa källor i form av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts hemsida, 

Västsvenska Handelskammarens hemsida, m.fl.  

1.6 Avgränsningar 

I syfte att behålla stringensen har jag valt att fokusera enbart på dispositiva tvistemål, 

även indispositiva tvistemål kan innehålla dispositiva element men för att behålla 

tydlighet har jag valt att lämna sådana överväganden därhän. När det kommer till 

alternativa tvistlösningsmetoder har jag fokuserat på just förhandling, medling samt 

skiljeförfarande, även detta i syfte att behålla stringensen i arbetet. Jag har i detta 

avseende även valt att ej beakta förenklade tvistemål, s.k. småmål, eller FT-mål, jag 

anser ej att de är tillämpliga i detta arbete då de dispositiva tvister som kan komma att 

vara aktuella i denna framställning typiskt sett torde vara affärs- eller avtalstvister 

mellan företag som huvudsakligen rör större belopp samt även mer komplicerade 

affärsuppgörelser än man kan anta gäller just FT-mål. Förhandling och skiljeförfarande 

kommer att behandlas mer översiktigt, däremot har jag valt att fokusera särskilt på 

medling då jag är av den uppfattningen att ett TJ-perspektiv lämnar sig särskilt väl 

avseende just medling i dispositiva tvistemål. Vidare har jag valt att bortse från vissa 

aspekter inom TJ för att istället fokusera på just de aspekter som jag anser vara 

tillämpliga i just detta arbete, således kommer jag ej att behandla exempelvis 

förespråkandet och nyttjandet av specialdomstolar, som annars är ett stort inslag i 

terapeutisk juridik, utan istället fokusera på de aspekter av TJ som är av särskilt intresse 

ur ett svenskt juridiskt perspektiv. Angående domstolsprocessen i sig vill jag även 

påpeka att jag ej kommer att beskriva rättegångsförfarandet i sig ingående, endast en 
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översiktlig beskrivning av detta kommer att ske. Slutligen vill jag även framhålla att TJ 

fokuserar på både makro- samt mikroperspektiv, även om jag kommer att behandla 

makroperspektivet har jag valt att fokusera på just mikroperspektivet i detta arbete, 

d.v.s. jag lägger vikten i detta arbete främst på att analysera TJ och svensk gällande rätt 

ur ett individperspektiv.  

1.7 Disposition 

Framställningen inleds i kapitel två med en redogörelse för vad som kännetecknar 

terapeutisk juridik, kapitlet innehåller såtillvida huvuddragen inom terapeutisk juridik.  

Kapitel tre innehåller en komparation mellan terapeutisk juridik i förhållande till 

gällande svensk rätt, vidare behandlas de, för denna framställning, tre mest aktuella 

formerna av alternativ tvistlösning nämligen förhandling, skiljeförfarande samt 

medling.  

I framställningens fjärde kapitel kommer jag att analysera de olika 

tvistlösningsförfarandena ur ett TJ-perspektiv, jag kommer även att beakta civilrättens 

funktion ur ett TJ-perspektiv. Vidare kommer jag att analysera kopplingen mellan ADR 

samt TJ, hur dessa begrepp förhåller sig till varandra och på vilket sätt de är 

sammanhörande, enligt mig. Slutligen kommer jag även analysera hur man som jurist 

kan ta till sig TJ och vad som krävs för att kunna tillämpa denna rättsideologi i arbetet 

som jurist. 

I femte kapitlet kommer jag att redogöra mina slutsatser, främst utifrån mina analyser i 

enighet med föregående kapitel, samt även i beaktande av framställningen i sin helhet.  
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2. Terapeutisk juridik 

2.1 Inledning 

Då de flesta jurister torde vara mer eller mindre obekanta med detta begrepp anser jag 

det är av särskild vikt att inledningsvis i detta arbete redogöra för vad terapeutisk 

juridik, TJ, faktiskt är, både en klar definition samt även en grundlig förklaring kring 

arbetssättet och hur det tillämpas är en förutsättning för att kunna ta till sig 

examensarbetet som sådant. Jag kommer därför nedan att beskriva huvuddragen inom 

TJ rent allmänt samt även beskriva förhållandet till civilrätten och arbetssättet enligt TJ 

inom civilrätten, både avseende alternativ tvistlösning samt även juristrollen inom 

nämnda område, särskilt.  

2.2 Historik 

Själva grunden till terapeutisk juridik lades i USA under slutet av 1980-talet av 

professorerna Bruce Winick och David Wexler. De kom att göra en gemensam analys 

av rättstillämpning som rörde psykiskt störda och i samband med detta arbete gjorde de 

en kritisk bedömning av förhållandet mellan lagens ändamål kontra dess tillämpning
1
. 

Terapeutisk juridik kan anses ha sitt ursprung i den amerikanska rättsrealismen, vidare 

ligger andra rättsideologiska skolor nära till hands för jämförelse med terapeutisk 

juridik såsom exempelvis Restorative Justice, eller på svenska; reparativ rättvisa i 

samband med straffrätt. Fokusen inom TJ kom inledningsvis att handla om 

mentalvården och därtill tillämplig juridik, grundtanken var att tillämpa socialrätt på ett 

mer humant sätt, men kom senare att innefatta även andra juridiska områden såsom 

brottsmål, kriminalvård, familjerätt, förvaltningsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt etc. Den 

gemensamma nämnaren på alla plan var Winicks och Wexlers slutsatser om att en 

förändrad syn på juridikens roll var eftersträvansvärd, genom att beakta 

beteendevetenskapliga aspekter, kan man således finna andra vägar för att förbättra 

konfliktlösning och utredning och i sin tur förebygga eller åtminstone minimera 

framtida konflikter. TJ har sin främsta bas i USA men är stark även i andra länder 

såsom Kanada, Australien, Storbritannien, Nya Zealand, Israel samt även i Sydamerika, 

                                                 
1
Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 19 f. 
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alltså i första hand common-law-länder.
2
 Även begreppet ADR, Alternative Dispute 

Resolution, är ett begrepp som ofta nämns i samband med terapeutisk juridik som en 

modell för alternativ tvistlösning, då i samband med civilprocess.
3
  

2.3 Grunderna inom TJ  

Vad är då terapeutisk juridik? Egentligen är själva termen missvisande i svensk 

översättning då det snarare handlar om proaktiv juridik.
4
 TJ är en form av rättsideologi, 

som bygger på tankesättet att rättstillämpning går ut på att lösa konflikter och finna 

lösningar som har en bättre reparativ och rehabiliterande effekt, vare sig det gäller 

brottsmål eller civilrätt och kan appliceras både på brottsoffer såväl som förövare vad 

gäller den förstnämnda kategorin. Med andra ord är det av central betydelse att ställa sig 

frågan vad olika processer samt juridiken i stort har för konsekvens för den enskilda 

individen i form av terapeutiska eller antiterapeutiska effekter.
5
 

2.3.1 Beteendevetenskap 

För att åstadkomma detta bör man enligt synsättet inom TJ använda sig av 

beteendevetenskapliga rön i syfte att öka det psykologiska och emotionella 

välbefinnandet för de individer som befinner sig i en utredning eller rättsprocess och för 

den delen även efter en avslutad process samtidigt som man söker minimera de 

antiterapeutiska effekter som denna process kan ge upphov till
6
. Hur åstadkommer man 

då detta? För det första kan konstateras att juristen har behov av vissa kunskaper i 

psykologi, eller annat uttryckt: en beteendevetenskaplig allmänbildning
7
. Det handlar ej 

om att juristen skall agera psykolog utan att man skall kunna identifiera problem som 

kan uppkomma och även göra en bedömning av en klients eventuella behov av annat 

stöd innan, under samt även efter en rättslig process
8
. Genom att som jurist tillägna sig 

grundläggande beteendevetenskapliga kunskaper samt även grundläggande 

                                                 
2
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 14 och 49.  

3
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 43 ff. 

4
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 16 f. 

5
 Diacoff, Susan, The comprehensive law movement: an emerging approach to legal problems, s. 120 

6
 Wexler, David B. & Winick, Bruce J., Therapeutic Jurisprudence 

7
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 31 

8
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, ss. 24, 30, 31 
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rättspsykologiska kunskaper kan man alltså söka minimera eller förebygga de 

potentiella skador en konflikt kan resultera i.
9
 

 

2.3.2 Tvärvetenskapligt samarbete 

Det som följer av detta är enligt TJ att det finns ett centralt behov av tvärvetenskapligt 

samarbete, det kommer i sin tur leda till både bättre utredningar samt även en bättre 

process och i förlängningen också en bättre reparativ och rehabiliterande effekt för 

samtliga inblandade parter. När det kommer till dispositiva tvistemål inom civilrätten 

sker den, som jag ser det, vanligaste formen av interdisciplinärt samarbete i form av 

sakkunniga.  

2.3.3 Terapeutiska samt anti-terapeutiska effekter 

En tredje aspekt enligt TJ är att man alltid bör beakta anti-terapeutiska effekter, sådana 

kan exempelvis handla om återfall i brott, cementering av konflikter, förstärkning av 

offerroll etc.
10

 Fokus inom TJ är att i slutändan komma fram till långsiktiga och hållbara 

lösningar, då räcker det ej att enbart se till lag, motiv, praxis och doktrin, utan istället 

krävs det även att man som jurist är medveten om vilka konsekvenser olika alternativ 

kan få, eller riskerar att få, rent praktiskt. Rent allmänt, på ett makroplan, kan man ställa 

upp följande anti-terapeutiska samt terapeutiska effekter enligt nedan: 

Anti-terapeutiska effekter: 

Återfall i brott 

Konflikt kvarstår eller förvärras 

Destruktivt beteende upprepas 

Utstämpling  

Fängelsestraff 

Offerroll förstärks 

Terapeutiska effekter: 

Återfallsrisk minimeras 

Konfliktgrund upphör 

Negativa mönster bryts 

Integrering 

Vård mot missbruk 

Upprättelse och rehabilitering  

 

Dessa effekter är generella för TJ i stort, det som är särskilt intressant ur ett civilrättsligt 

perspektiv är naturligtvis risken att en konflikt kvarstår eller till och med förvärras 

istället för att grunden för själva konflikten upphör. Vidare handlar det, på ett 

                                                 
9
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 18 

10
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 32 ff. 
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mikroplan, om att försöka identifiera de olika faktorerna som har haft betydelse för den 

uppkomna tvisten och även att bedöma vilka risker som föreligger avseende nya 

konflikter av liknande slag.
11

 

2.4 Processen 

Utgångspunkten inom TJ är att man generellt sett bör undvika en rättegångsprocess om 

möjligt, en sådan process får alltid mer eller mindre anti-terapeutiska effekter, det bör 

dock påpekas att i vissa fall är en process svår, eller för den delen ej önskvärd, att 

undvika, exempelvis när det kommer till pilot-mål och principkonflikter etc.
12

 

Samarbete istället för konfrontation är dock önskvärt enligt TJ, exempelvis är medling 

ett föredraget alternativ. Processer, som exempelvis medling eller skiljeförfarande, som 

ger högsta möjliga inflytande för parterna är att föredra
13

 men i de fall där process ej går 

att undvika bör de anti-terapeutiska effekterna i möjligaste mån undvikas eller 

minimeras, detta kan ske på flera sätt; en viktig grundinställning är att man ej fokuserar 

på processen som en duell utan söker att i möjligaste mån skapa delaktighet i processen. 

För att undvika processens anti-terapeutiska effekter, då särskilt hos den förlorande 

parten bör s.k. processrättvisa
14

 beaktas, med det menas att parterna känner sig så 

delaktiga i processen som möjligt, att de får göra sina röster hörda och att de själva har 

en större möjlighet att ta ansvar för de val som processen ger, detta ses som skillnaden 

mellan traditionell process kontra en transformerad process, enligt TJ. Detta kan även 

illustreras av nedanstående tabell
15

:  

 

 

 

                                                 
11

 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 37 

12
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 143 

13
 Lind & Tyler, Psychology of procedural justice and cooperation, s. 25 och 28. 

    Se även: Tyler R. Tom, Cooperation in groups: procedural justice, 2011 

14
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 139 ff.  

15
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 74 ff.  



16 

 

Traditionell process: 

Vertikal 

Konfliktlösning 

Formell 

Kontradiktion 

Yrkandeorienterad 

Rättighetsbaserad 

Lagtillämpning och lagtolkning 

Domaren som skiljeman 

Bakåtblickande 

Rättsföljd  

 

Transformerad process: 

Horisontell 

Problemlösning 

Informell 

Kollaboration 

Individorienterad 

Intresse- eller behovsbaserad 

Tillämpning av vetenskap 

Domaren som coach 

Framåtblickande 

Konsekvens  

 

Delaktighet i processen handlar helt enkelt om att ej endast ett objektivt och materiellt 

processresultat som kommer till uttryck i ett utfall räknas, utan att även de subjektiva 

samt formella resultaten av en process beaktas. En av de viktigaste aspekterna av 

processrättvisa är att parterna, i synnerhet den förlorande parten, upplever att processen 

varit rättvis, ”fair trial”
16

; att få komma till tals, göra sin röst hörd och uppleva en känsla 

av kontroll över processen spelar mycket stor roll, att ej uppleva denna delaktighet leder 

ofta till stora anti-terapeutiska effekter, i synnerhet då för den förlorande parten.
17

 

2.5 ADR 

ADR står för Alternative Dispute Resolution, och kan kort sägas sammanfatta ett stort 

antal olika alternativa metoder för konfliktlösning. I samband med the Pound 

Conference i USA under 1970-talet kan utvecklingen av ADR sägas ha satt igång på 

allvar, det som diskuterades under denna konferens var medborgarnas ökande missnöje 

över domstolarnas allt längre handläggningstider samt även de höga processkostnaderna 

i domstolarna. Det primära syftet med ADR var således att korta handläggningstiderna 

samt att minska processkostnaderna. Med tiden gick utvecklingen mot att domstolarna 

                                                 
16

 Lind & Tyler, Psychology of procedural justice and cooperation, s. 30 f.  

17
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 143 
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skulle vara av ”multi-door” karaktär, d.v.s. att parterna i valet mellan olika 

tvistlösningsformer skulle kunna välja den tvistlösningsform som passade dem bäst, 

alltså att man beaktade även parternas delaktighet i processen i högre utsträckning än 

tidigare.
18

  

Det finns många olika former av ADR, jag tänker ej utveckla dessa i detalj men kan 

nämna bl. a. Summary Jury Trial och Early Neutral Evaluation som exempel på 

domstolsanknuten ADR, vidare kan nämnas Mini Trial som exempel på icke-

domstolsanknuten ADR, slutligen finns det flera varianter, s.k. hybrider, av ADR som 

kort kan sägas ha komponenter från olika slags ADR, där kan nämnas Mediation-

Arbitration, som är en form av syntes mellan medling och skiljeförfarande.
19

 

Förhandling, medling samt skiljeförfarande kan sägas vara olika former av ADR, det är 

dessa varianter jag kommer att fokusera på i detta arbete då arbetet i första hand 

fokuserar på svenska förhållanden.  

Man kan säga att huvudtanken med ADR är att skapa praktiska instrument för själva 

konfliktlösningen, sett ur ett TJ-perspektiv är ADR, enligt min uppfattning, att anse som 

ett arbetssätt som kan sägas ingå i TJ, idéerna inom ADR och TJ har flera 

beröringspunkter och flera liknande syften, skillnaden är att TJ har en större bredd och 

ett mer övergripande synsätt kring juridiken i dess helhet.
20

 Parallellerna till TJ är som 

sagt flera, ADR som arbetssätt eller koncept fokuserar på alternativa lösningar vid 

tvister, då särskilt gällande dispositiva tvistemål inom civilrätten. TJ går ett steg längre, 

utöver ADR fokuserar man inom den terapeutiska juridiken i stor utsträckning på de 

anti-terapeutiska effekterna som kan uppkomma under men framförallt efter en tvist, det 

handlar enligt TJ ej endast om att lösa den befintliga tvisten, utan att även minimera de 

negativa effekter som kan följa efter tvistens avslutande, här tas det särskilt i beaktande 

de tvistande parternas relation även efter konflikten. Skillnaden mellan TJ och ADR kan 

då sammanfattningsvis beskrivas som att TJ är en idé, en rättsfilosofi, medan ADR är 

ett arbetssätt som fokuserar på de praktiska aspekterna av tvistlösningen.
21

  

                                                 
18

 Lindell, Bengt, Alternativ tvistlösning, s. 9f.  

19
 Lindell, Bengt, Alternativ tvistlösning, s. 26 ff. 

20
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 55. 

21
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 52, 53 och 59.  
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2.6 TJ-juristen  

Vilka krav ställs det då på en TJ-jurist? För att kunna tillämpa ett terapeutiskt juridiskt 

arbetssätt, som inbegriper att ta hänsyn till beteendevetenskapliga aspekter i arbetet, 

öppna för utökat interdisciplinärt arbete samt att ta i beaktande både terapeutiska såväl 

som anti-terapeutiska effekter, ställs det annorlunda, eller rättare sagt, ytterligare krav 

på domaren, medlaren eller ombudet än vad vi inom den traditionella juridiken är vana 

att ta i beaktande.  

Den traditionella domarrollen präglas av auktoritet och stränghet, domaren tenderar att 

vara neutral och opersonlig. En domare som tillämpar TJ däremot har större intresse för 

parternas välbefinnande, domarrollen definieras här istället av empati, respekt, 

lyhördhet och aktivt lyssnande snarare än den sedvanliga domarneutraliteten. Med det 

menas ej att domaren skall gå utöver vad som föreskrivs rent processrättsligt men en 

empatisk grundinställning samt en beteendevetenskaplig allmänbildning i kombination 

med särskilt lyhördhet, aktivt lyssnande och engagemang inför parternas behov och 

intressen skapar större förutsättningar för en god konfliktlösning.
22

  

På samma sätt ställs det högre krav även på medlare, förutom att medlaren skall vara 

opartisk och neutral handlar det i ett medlingsförfarande om att skapa en dynamisk och 

kreativ kommunikation mellan de inblandade parterna, medlaren skall ej självmant söka 

komma med en lösning utan istället hjälpa parterna att identifiera underliggande 

intressen, skapa lösningsförslag samt värdera dessa lösningsförslag i syfte att hjälpa 

parterna framåt i medlingsprocessen, det är parterna själva som står för lösningen av 

tvisten.
23

  

När det kommer till ombudsrollen är det som TJ-jurist av särskild vikt att man skapar 

delaktighet, som tidigare nämnts
24

 tenderar processen att ta formen av en duell, ur ett 

TJ-perspektiv är det naturligtvis mycket fördelaktigare om processen kan präglas av 

samarbete, därför ställs samma krav på ombudet som på domaren vad gäller 

beteendevetenskaplig allmänbildning, emotionell intelligens, lyhördhet, engagemang 

                                                 
22

 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 302 ff. 

23
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 314 f.  

24
 Se avsnitt 2.4 om processen.  
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m.m.
25

 Att hålla sin klient informerad var som händer samt kan komma att hända under 

processen är även det centralt för att motverka anti-terapeutiska effekter, att ej ha 

tillgång till information och att ej kunna förutse vilka konsekvenser en process kan 

komma att ha är en bidragande orsak till att processen upplevs som obehaglig och 

svåröverblickbar och bidrar till ångest och stress för klienten. Även efter processens 

slut, i väntan på dom, är det av vikt att ombudet finns tillhanda då klienten ofta behöver 

moraliskt stöd under väntan, med andra ord tar TJ-juristen i ombudsrollen ej enbart 

processen i sig i beaktande utan även tiden efter processen.
26

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 327.  

26
 Diesen, Christian, Terapeutisk Juridik, s. 328 f.  
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3. Komparation mellan traditionell svensk processrätt och TJ 

3.1 Inledning 

I detta kapitel avser jag göra en komparation mellan terapeutisk juridik och traditionell 

svensk processrätt, både avseende det praktiska juridiska arbetet samt gällande svensk 

rätt. Inledningsvis kommer jag att behandla den ökade fokuseringen kring alternativa 

tvistlösningsmetoder som kan anses ha växt fram i den svenska juridiken under de 

senaste åren. Sedan kommer jag att avhandla de, för detta arbete, tre mest aktuella 

formerna av alternativ tvistlösning, nämligen förhandling, skiljeförfarande samt 

medling, där medlingsinstitutet kommer att fokuseras särskilt på. Jag kommer att 

jämföra den svenska rätten med terapeutisk juridik, både i avseende av likheter samt 

även skillnader, därför kommer jag löpande i texten att kommentera dessa likheter och 

skillnader ur ett TJ-perspektiv.  

3.2 Allmänt om de olika tvistlösningsformerna  

Det finns enligt svensk rätt olika valmöjligheter för att lösa en konflikt eller tvist, de 

aktuella förfarandena är, förutom då undvikandet av tvisten, i dagsläget förhandling, 

skiljeförfarande, medling samt rättegång, de tre förstnämnda är exempel på olika 

varianter av alternativ tvistlösning.
27

 Lagstiftaren har blivit alltmer positivt inställd till 

alternativa tvistlösningsmetoder under de senare åren. År 2005 tillsattes en utredning
28

 

som hade till syfte att undersöka hur alternativa tvistlösningsmetoder skulle kunna få en 

mer framträdande roll än hittills i svensk lagstiftning samt under tillämpning i 

dispositiva tvistemål, denna utredning resulterade så småningom i betänkandet SOU 

2007:26. Utredningen pekade på att om fler tvister kunde hanteras inom ramen för 

alternativa tvistlösningar skulle detta i sin tur leda till att resurser frigjordes för de 

tvister som fortfarande behövde prövas i enighet med traditionell rättegångsprocess.
29

 

Utredningen föreslog vidare att rättens skyldighet att verka för förlikning skulle skärpas, 

rätten skulle i det avseendet verka för att parterna i tvisten förlikades om det ej var 

olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter, det skulle 

med andra ord finnas konkreta skäl som talar emot det för att rätten skall underlåta att 

                                                 
27

 Lindell, Bengt, Alternativ tvistlösning, s. 69. 

28
 SOU 2007:26 

29
 SOU 2007:26, s. 15 
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väcka frågan om förlikning.
30

 Vidare föreslog denna utredning att det var lämpligt att 

medling gavs en mer central plats vid handläggningen mål.
31

 För att just 

medlingsförfarandet skulle öka föreslogs att rätten alltid skulle överväga om medling 

borde komma ifråga före förlikningsverksamhet som bedrivs av rätten.
32

 

 

Flera av utredningens förslag fastslogs senare i efterföljande förarbete
33

 och kom, som 

nämnts, sedermera att implementeras i svensk lag, vissa förslag från utredningen 

angående ytterligare alternativa tvistlösningsmetoder lämnades dock därhän, bl.a. kan 

nämnas förslagen om snabbrättegång och förhandsbeslut
34

, dock tog man som sagt fasta 

på många av de förespråkade åtgärdena. Det ansågs, likväl som i den förevarande 

utredningen, vara viktigt att rätten i högre grad än tidigare bidrog till att nå 

samförståndslösningar mellan parterna, genom att, i en mer reell utsträckning, erbjuda 

tillgång till fler alternativa tvistlösningsförfaranden samt att parterna i högre 

utsträckning kunde välja mellan olika förfaranden, detta ansågs kunna leda till 

uppenbara fördelar i form av snabbare och billigare processer samt under eget 

inflytande finna en lösning på sin tvist, alltså avsågs fördelarna med ett ökat 

partsinflytande.
35

  

 

Syftet med lagreformen var att i enighet med utredningens slutsatser öka användandet 

av alternativa tvistlösningsmetoder, då i synnerhet domstolens möjligheter att nå en 

samförståndslösning mellan de tvistande parterna.
36

 Reformen hade som resultat att 

reglerna för både domstolens egen förlikningsverksamhet såväl som bestämmelserna för 

dess möjligheter att genomföra särskild medling skärptes. Det jag kan konstatera i 

samband med lagreformen är det starka närmandet till ADR, tidigare har man inom den 

svenska juridiken främst fokuserat på rättbildningen, detta är naturligtvis viktigt, men 

fokus i just dispositiva tvistemål har på senare tid har mer kommit att hamna på just 

                                                 
30

 SOU 2007:26, s. 101 

31
 SOU 2007:26, s. 107 

32
 SOU 2007:26, s. 111 f.  

33
 Prop. 2010/11:128 

34
 SOU 2007:26, s. 17 ff.  

35
 Prop. 2010/11:128, s. 23, 25. 

36
 Prop. 2010/11:128, s. 22 f. 
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konfliktlösningen i sig, vilket naturligtvis är välkommet ur ett TJ-perspektiv. Ökade 

möjligheter till alternativa förfaranden vid tvistlösning är viktiga redskap inom TJ, 

dessutom bidrar dessa ovan nämnda förfaranden, d.v.s. medling, skiljeförfarande samt 

förlikning, till att anti-terapeutiska effekter kan undvikas eller minimeras då 

samförståndslösningar generellt tenderar till att öka delaktigheten och därmed även leda 

till ökad processrättvisa, att parterna upplever förfarandet som rättvist, helt enkelt. Ser 

man till ADR som sådan exemplifierar, som jag ser det, skärpningen av lagen i 

tillämpliga delar att i högre utsträckning beakta olika alternativ för tvistlösning, ”multi-

door”-konceptet som är en grundidé inom ADR, d.v.s. att man som part skall ha 

möjlighet att välja mellan flera olika tvistlösningsförfaranden för att i möjligaste mån 

kunna uppnå en, för just den aktuella tvisten samt de i tvisten berörda parterna, 

individanpassad konfliktlösning. Slutligen kom ett inom EU växande intresse för 

alternativ tvistlösning att resultera i Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område, detta ledde i sin tur 

till att en ny lag avseende medling, lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga 

tvister, kom att införas i svensk rätt.  

 

3.3 Förlikning 

3.3.1 Allmänt om förlikning 

Domstolen har en skyldighet, enligt lag, att verka för förlikning, ett av syftena med 

målets förberedelse är att, i enighet med den aktuella lagstiftningen undersöka huruvida 

det finns förutsättningar för att nå en förlikning eller annan samförståndslösning.
37

 Detta 

framgår av RB 42:6 2 st. p. 1-5:  

”Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum. 

Förberedelsen har till syfte att klarlägga 

1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar 

till grund för sin talan, 

2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden, 

3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje bevis, 

4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande och 

                                                 
37

 Brolin m.fl. Tvistemålsprocessen I, s. 149 
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5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning.” 

 

Vidare stadgar RB 42:17 1 st. att rätten skall verka för att parterna förliks eller på annat 

sätt uppnår en samförståndslösning, om det inte är olämpligt, tidigare motiv enligt 

förarbetena angav att rätten i vissa fall aktivt skulle försöka åstadkomma en förlikning, 

senare förarbeten angav istället att rätten skall verka för just förlikning eller 

samförståndslösning, alltså har rättens skyldighet att försöka uppnå dylika lösningar 

skärpts.
38

 Tidigare lagstiftning hade angett att rätten skulle, om det var lämpligt, verka 

för förlikning eller annan samförståndslösning, tidigare proposition
39

 påtalade rättens 

handlingsdirigerande funktion utöver domstolens uppgift att lösa den aktuella tvisten, 

flera remissinstanser menade dock att utredningen lade alltför stort fokus på just 

civilrättsskipningens allmänpreventiva funktion och menade istället att det ej kunde 

vara till någon större nackdel om domstolen medverkade till förlikningar vid sidan om 

vad domstolen skulle kunna anta bli slutresultatet om målet avgjordes enligt dom,
40

 

vilket alltså fick genomslag i senare lagstiftning. Vi ser här alltså ett konkret exempel på 

just närmandet till ADR som jag nämnde tidigare, ur ett TJ-perspektiv är det önskvärt 

att i första hand beakta tvistlösningsalternativ som kan minska de anti-terapeutiska 

effekterna, i samband med ändringen av ovan nämnda lagrum kan men ej längre beakta 

ADR som subsidiära alternativ till en domstolsprocess utan snarare primära 

förfarandealternativ i dispositiva tvistemål.  

3.3.2 Fördelar med förlikning 

Det finns fler fördelar med en förlikning i jämförelse med en ordinär domstolsprocess, 

en av de främsta är själva tidsaspekten, även om processen i den första instansen kan 

komma att gå relativt snabbt är sannolikheten att någon part är missnöjd med domen 

och överklarar stor, om prövningstillstånd överhuvudtaget beviljas är väntetiden på att 

få målet avgjort i hovrätten typiskt sett 1 – 1,5 år. Sker överklagande dessutom till 

Högsta domstolen tas det ytterligare tid i anspråk.
41

 Ett ytterligare skäl för förlikning 

torde vara att parterna i annat fall står risken att i slutändan förlora tvisten och i 
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 Prop. 2010/11:128, s. 25  

39
 Prop. 1986/87:89 

40
 Prop. 1986/87:89, s. 111 

41
 Brolin m.fl. Tvistemålsprocessen I, s. 156. 
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samband med detta tvingas att få betala motpartens rättegångskostnader.
42

 Ytterligare en 

aspekt som talar till fördel för förlikning är de ekonomiska aspekterna att processa 

jämfört med förlikning; det är i regel mycket kostsamt att driva en process, det är troligt 

att ett flertal anställda i företaget blir upptagna med att förbereda målet samt att höras i 

målet, dessutom drar ombudet stora kostnader. Ett annat skäl som talar för förlikning är 

det faktum att de flesta människor upplever det som relativt obehagligt att vara indragen 

i en process, det handlar i detta avseende främst om att konsekvenserna av processen ter 

sig svåröverblickbara.
43

 En mycket viktig fördel med förlikning i förhållande till en 

domstolsprocess är den ökade möjligheten att upprätthålla goda affärsrelationer sedan 

tvisten har avslutats.  Vidare är det troligare att ett ökat partsinflytande, som följer av 

förlikningen, gör att parterna känner sig mer tillfreds med en lösning, ett frivilligt 

fullgörande ökar med andra ord viljan hos den förlorade parten att göra rätt för sig. 

Detta leder i sin tur till att domstolarna i större utsträckning kan lägga resurser på mål 

där förlikning ej är tillåten eller möjlig.
44

 Även här kan flera paralleller dras till TJ, alla 

aspekter av ADR såsom exempelvis snabbhet och billighet stämmer väl överens med 

TJ, ytterligare en aspekt är möjligheten till ett beteendevetenskapligt perspektiv, jag har 

tidigare nämnt anti-terapeutiska effekter, just att parterna upplever en process som 

obehaglig med potentiellt oförutsedda konsekvenser är enligt TJ ett starkt skäl att i 

möjligaste mån undvika en domstolsprocess, ett förlikningsförfarande torde typiskt sett 

minska parternas obehag väsentligt. Vidare är det, ur ett TJ-perspektiv, av särskilt värde 

att kunna bibehålla en affärsrelation mellan parterna, detta är exempel på proaktiviteten, 

som är så central inom TJ, att kunna se längre än till enbart den aktuella tvistens lösning 

är alltid önskvärt. 

3.3.3 Domstolens förlikningsarbete 

Under domstolens förlikningsarbete kan domaren ta hänsyn till utomrättsliga faktorer i 

högre utsträckning än vad som är möjligt i en ordinär domstolsprocess
45

, förlikningen är 

ett mer ”tillåtande” förfarande än domstolsprocessen och domaren kan i högre 

                                                 
42

 Brolin m.fl. Tvistemålsprocessen I, s. 157 f. 

43
 Brolin m.fl. Tvistemålsprocessen I, s. 158. 

44
 Prop. 2010/11:128, s. 20.  

45
 SOU 2007:26, s. 76. 
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utsträckning aktivt agera och hjälpa parterna att nå fram till en lösning i den aktuella 

tvisten.
46

 Det handlar ej enbart om att verka för en viss lösning i tvisten utan domaren 

kan under förlikningsdiskussionerna peka på för parten osäkra moment i en eventuell 

kommande process och brister i argumenteringen för en viss förlikningslösning, det 

handlar i stor utsträckning om att få parterna att inse konsekvenserna av en fortsatt 

process jämfört med de fördelar en förlikningslösning kan komma att föra med sig. Här 

kan domaren även vara betydligt mer kreativ än vid en domstolsprocess där domaren är 

bunden av processrättsliga regler, det kan handla om att domaren, i exempelvis en 

penningtvist, föreslår en senare betalningsdag eller en avbetalningsplan eller liknande 

lösning.
47

 Även om domaren i en förlikningsdiskussion är mindre bunden till 

processuella regler än vid en ordinär domstolsprocess fordras det dock större 

försiktighet i en förlikningsdiskussion jämfört med exempelvis ett medlingsförfarande, 

om förlikningen misslyckas är det viktigt att domaren, då denne i sådant fall kommer att 

döma i målet, framstår som neutral och opartisk under förlikningsförhandlingarna då 

domaren annars riskerar att kunna uppfattas som jävig.
48

 Här kan man ur ett TJ-

perspektiv se möjligheterna för en domare att agera mer som en TJ-jurist, alltså att agera 

med mer empati och lyhördhet än vad som annars är möjligt i en ordinär 

domstolsprocess, dock är domaren, som ovan nämnts, fortfarande i hög utsträckning 

begränsad av processuella regler denne har att ta i beaktande.  

Domaren får, som nämnts, komma med lösningsförslag för den aktuella tvisten men om 

domaren i detta förfarande framstår som partisk kan detta i förlängningen skada 

rättsväsendets trovärdighet i stort och kommer troligen leda till att förlorande part 

kommer att överklaga, således kan detta sägas begränsa hur aktiv och kreativ domaren 

kan vara när denne kommer med eventuella lösningsförslag på tvisten. Sedan en 

förlikning ingåtts mellan parterna kan målet avslutas antingen genom avskrivning av 

målet eller genom stadfästelse i dom.  
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3.4 Skiljeförfarande  

3.4.1 Allmänt om skiljeförfarande 

Ett skiljeförfarande är en alternativ tvistlösningsform istället för en ordinär 

domstolsprocess. Istället för process vid allmän domstol kan parterna träffa avtal om att 

tvisten skall lösas av skiljemän, ett s.k. skiljeavtal, vanligen ingår skiljeavtalet som en 

del i ett annat avtal, men ett skiljeavtal kan träffas sedan tvist uppstått, det är dock 

ovanligt förekommande.
49

 Här kan man ur ett TJ-perspektiv resonera kring proaktiv 

juridik, en uttalad önskan inom TJ är att i möjligaste mån undvika en process i domstol 

till förmån för en tvistlösningsform som bygger på samarbete istället för konfrontation, 

ett skiljeförfarande är friare i sin form än en domstolsprocess och öppnar upp för 

möjligheten till en mer individanpassad konfliktlösning, att i förväg välja en sådan 

lösning för en tvists eventuella reglerande kan i sig själv sägas vara exempel på proaktiv 

juridik. Skiljeförfarandet regleras ej i rättegångsbalken utan istället i lagen (1999:116) 

om skiljeförfarande, LSF. Förfarandet vid en uppkommen tvist inleds av part som 

önskar skiljedom i uppkommen tvist med en skriftlig begäran om skiljedom, parterna 

utser vardera en person som skiljeman vilka i sin tur utser en tredje person att fungera 

som skiljenämndens ordförande, det är sedan dessa personer som kommer att avgöra 

den aktuella tvisten.
50

 

3.4.2 Fördelar med skiljeförfarande 

Det finns flera fördelar med ett skiljeförfarande jämfört med en domstolsprocess, de 

främsta fördelarna med detta förfarande är delaktighet, snabbhet, konfidentialitet samt 

flexibilitet.
51

 Det faktum att parterna själva utser skiljemännen skapar större 

förutsättningar för en fördelaktigare tvistlösning då parterna kan välja skiljemän de 

själva hyser förtroende för, dessutom kan parterna ta i beaktande ej endast olika 

skiljemäns allmänna juridiska kompetens utan även deras kunskap inom vissa 

rättsområden särskilt lämpade för den aktuella tvisten samt även deras specialkompetens 

inom ett för tvisten specifikt fackområde. Ur ett TJ-perspektiv är detta en viktig aspekt 
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 Kvart & Olsson, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 35.  
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då möjligheten att välja skiljemän som konstaterat, ökar möjligheterna till en 

samförståndlösning, parterna hyser med största sannolikhet större förtroende till 

förfarandet som helhet, detta har en positiv inverkan på processrättvisan, att parterna 

upplever förfarandet som korrekt och rättvist, här talas det inom TJ om ”fair trial.”  

Skiljeförfarandet är dessutom snabbare än ett domstolsförfarande, särskilt i beaktande 

av att förfarandet är ett eninstansförfarande, en skiljedom är slutlig och kan ej 

överklagas, förutsatt att det ej begåtts något processuellt fel, i sånt fall finns möjlighet 

att få domen upphävd. Ytterligare en fördel med skiljeförfarandet är flexibiliteten i 

förfarandet, visserligen tenderar det processuella förfarandet att följa samma riktlinjer 

som vid ett domstolsförfarande avseende yrkanden och bevisning, men skiljemän är ej 

bundna av de processuella regler och processprinciper som en ordinär domstol måste ta 

i beaktande, följaktligen blir ett skiljeförfarande mindre formellt än en process i 

domstol, det skapar i sin tur bättre förutsättningar för konfliktlösning. Även det faktum 

att förfarandet är konfidentiellt bidrar till att skapa bättre förutsättningar för tvistens 

lösning då förfarandet sker utan någon offentlig insyn.
52

 Nämnas bör att kostnaderna för 

ett skiljeförfarande ofta är relativt höga, men tar man i beaktande att förfarandet typiskt 

sett är snabbare än en domstolsprocess kan det i sin tur leda till kostnadsbesparingar 

trots att parterna står för skiljemännens kostnader.
53

 Ur ett TJ-perspektiv uppnås övriga 

fördelar jämförbara med förlikningsförfarandet i avseende att ett skiljeförfarande 

minimerar de anti-terapeutiska effekterna, leder till ökad delaktighet och högre upplevd 

processrättvisa o.s.v.  Det faktum att parterna själva utser skiljemän leder dock till en 

högre partsdelaktighet än vad som är möjlig i ett förlikningsförfarande, vilket jag anser 

bäddar för bättre förutsättningar till att uppleva processen mer rättvis.  

3.5 Medling 

3.5.1 Vad kännetecknar medling? 

Medling är en alternativ konfliktlösningsmetod som bygger på frivillighet och 

partssamtycke, medling kan kort beskrivas som ett förfarande i vilket en tredje part 

inträder i en förhandling mellan tvistande parter i syfte att facilitera parterna att nå en 
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överenskommelse.
54

 Medling definieras även i lagen om medling i vissa privaträttsliga 

tvister (2011:860), medlingslagen, som ”ett strukturerat förfarande genom vilket två 

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

uppkommen tvist.”
55

 Genom medverkan av en utomstående, neutral part skapas större 

förutsättningar för att nå en lösning på en konflikt än vad parterna är kapabla till att 

åstadkomma på egen hand. Medling kan sägas vara en organiserad förhandling där en 

medlare försöker få två eller flera parter att komma fram till en gemensam 

överenskommelse, det är alltså ej medlarens uppgift att döma eller lösa tvisten, utan att 

endast förmå parterna själva att finna en lösning på konflikten, det är parterna själva 

som styr förfarandet och äger tvisten.
56

 Även om medlingsförfarandet betonar vikten av 

parterna eget ansvar vid lösande av tvisten kan medlaren inta en mer eller mindre aktiv 

roll genom att exempelvis hjälpa till med att få fram slutliga bud, upprätta avtal samt att 

ta fram instrument för att avtalet skall följas.
57

 

 

3.5.2 Fördelar med medling samt skillnader jämfört med andra förfaranden 

Det finns ett flertal fördelar med medling jämfört med andra tvistlösningsformer såsom 

en ordinär domstolsprocess, en förlikningslösning eller ett skiljeförfarande, även om 

dessa fördelar framträder i mer eller mindre utsträckning även vid andra former av 

alternativa tvistlösningsmetoder.   

 

En av fördelarna med medling är, såsom i andra alternativa förfaranden, tidsaspekten, 

ett medlingsförfarande är typiskt sett betydligt snabbare än exempelvis ett ordinärt 

domstolsförfarande, som mest tar ett medlingsförfarande ett begränsat antal månader i 

anspråk medan handläggningstiden för tvistemål, då särskilt i storstadsregionerna, ofta 

överstiger ett år, dessutom är domstolsförfarandet, i många fall, ett 

flerinstansförfarande.
58

 Vidare är de ekonomiska aspekterna ytterligare en fördel att 

beakta i samband med medlingsförfarandet, det är, som tidigare nämnts
59

 förenat med 
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stora kostnader att driva en process, ett medlingsförfarande är typiskt sett snabbare samt 

billigare.
60

 Ytterligare en fördel med medling är att parterna i hög utsträckning styr 

förfarandet
61

, av ökat partsdeltagande följer att parterna därmed tenderar att känna sig 

mer tillfreds med en lösning och ökar därmed i sin tur viljan hos förlorande part att 

fullfölja en överenskommelse och göra rätt för sig vilket medför att domstolarna kan 

lägga större resurser på andra mål.
62

 

 

 Vidare är sekretess en fördel att beakta i samband med medling, i det fall medlingen 

skulle misslyckas behöver part därmed ej riskera att något av det som nämnts under 

medlingsförfarandet åberopas i rättegång eller skiljeförfarande.
63

I samband med särskild 

medling (mer om särskild medling följer av avsnitt 3.5.2) har rätten stor frihet att välja 

medlare som lämpar sig för den aktuella tvisten, här har även parterna stor möjlighet att 

komma med önskemål då det fordras partssamtycke för att få till stånd ett särskilt 

medlingsförfarande, detta bör rimligtvis leda till att parterna erhåller större förtroende 

för medlaren och ökar därmed förutsättningarna för att få till stånd en lösning i tvisten. 

Medlaren behöver ej nödvändigtvis vara jurist, även om det, enligt mig, är att föredra, 

utan kan i hög utsträckning hämtas från olika yrkeskategorier beroende på tvistens 

beskaffenhet.
64

  

 

En medlare har dessutom stor möjlighet att agera fritt i sina försök för att nå en lösning 

på konflikten, till skillnad från en domare eller en skiljeman, som är bunden av 

processuella regler i varierande utsträckning, då medlaren ej har till uppgift att döma i 

målet kan denne tala mer öppet med parterna utan att riskera frågor som rör eventuellt 

jäv eller liknande, med andra ord kan utomrättsliga aspekter av konflikten beaktas i 

mycket större utsträckning än vad som är möjligt i exempelvis ordinär domstolsprocess 

eller vid en förlikningsdiskussion.
65

 En ytterligare fördel med medling är att parterna, 

som tidigare nämnts i samband med domstolens förlikningsarbete, ofta upplever en 
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domstolsprocess som obehaglig, rättegången upplevs som en duell jämfört med ett 

medlingsförfarande som bygger på frivilliga samförståndslösningar.
66

  

 

En av de kanske främsta fördelarna med ett medlingsförfarande följer naturligt av de 

övriga fördelarna, då i synnerhet i beaktande av ökat partsdeltagande och partssamtycke 

samt även medlingsinstitutets skilda karaktär i jämförelse med en domstolsprocess, 

nämligen möjligheten för parterna att bibehålla en affärsrelation sedan den aktuella 

tvisten avslutats.
67

  

Angående skillnaderna mellan medling och domstolsförfarande kan nedanstående tabell 

sammanfatta samt tydliggöra dessa skillnader:
68

 

 

Rättegång 

Genomdriva rättigheter 

Bestämt yrkande 

Tvingande och bindande 

Enligt processuella regler 

Lagreglerade intressenter 

Formellt 

Genomdriva normer 

Koherent och prejudicerande 

Händelsecentrerad 

Faktaorienterad 

Tillbakablickande 

Professionaliserad 

Offentlig 

Konkurrensinriktad 

 

Medling 

Anpassa intressen 

Skapa lösningsmöjligheter 

Frivilligt och i samförstånd 

Processuell flexibilitet 

Ej lagreglerat deltagande 

Informellt 

Skapa normer 

Situationsbunden och individuell 

Personcentrerad 

Relationsorienterad 

Prospektiv 

Ej professionaliserad 

Privat och konfidentiell 

Samarbetsinriktad  
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Som syns i ovanstående framställning angående fördelarna med medlingsförfarandet 

kan många av dessa fördelar även stå att finna i en förlikningsdiskussion i mer eller 

mindre stor utsträckning, det är ej alltid självklart att gränserna mellan dessa olika 

tvistlösningsmetoder är skarpa, men nedanstående uppräkning listar de främsta 

skillnaderna mellan medling i jämförelse med rättens förlikningsarbete:
69

 

 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

 

h) 

 

i) 

j) 

 

 

 

k) 

 

Medlaren arbetar under förutsättningen att han eller hon inte behöver ta befattning 

med tvisten efter medlingsförfarandets slut, medan domaren måste tänka på att han 

eller hon skall avgöra målet om förlikningsförsöken misslyckas.  

Medlaren kan vara mer frispråkig än domaren, som måste tänka på att behålla sin 

oberoende ställning i processen.  

Medlaren kan tillåta sig att göra mindre strikt juridiska bedömningar medan 

domaren är mer bunden av juridiken.  

Medlaren har stor frihet att ta in utomrättsliga faktorer. Domaren kan ta in 

utomrättsliga faktorer men måste göra det med beaktande av sin roll som domare.  

Vid medling är handläggningen mindre formell än vid förlikningsverksamhet inför 

rätten.   

Medling får ta den tid som behövs. Rättens förlikningsverksamhet bedrivs ofta vid 

en muntlig förberedelse och tiden för förlikningsförhandlingar är ofta begränsad.  

Vid medling vet parterna att den information de lämnar inte når domstolen. Vid 

förlikningsverksamhet inför rätten lämnas informationen till den person som skall 

avgöra målet om förlikningsförsöken misslyckas.  

Parterna har inflytande över valet av medlare men inte över vilken domare som 

handlägger målet.  

Parterna får bekosta medlaren medan domarens biträde är kostnadsfritt.  

 Vid medling får parterna föra förlikningsförhandlingar inför en person som har 

intresse och fallenhet för medling. Enskilda domares fallenhet för 

förlikningsförhandlingar varierar och parterna har inte möjlighet att påverka vilken 

domare som handlägger målet.  

Ett medlingssammanträde kan ske utanför offentligheten. En muntlig förberedelse 

är däremot offentlig.  
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De ovan beskrivna fördelarna med ett medlingsförfarande överensstämmer mycket väl 

med grundtankarna inom TJ avseende de beteendevetenskapliga aspekterna likväl som 

de övriga aspekterna såsom beaktande av anti-terapeutiska effekter, ökad 

processrättvisa, större partsdelaktighet o.s.v. Medlingsinstitutet visar på flera liknande 

fördelar som tidigare beskrivits avseende förlikning samt skiljeförfarande; snabbheten i 

förfarandet, de ekonomiska aspekterna, samt större frihet under själva processen vilket 

leder till möjlighet att i större utsträckning beakta utomrättsliga aspekter samt att 

parterna upplever en ökad processrättvisa.   

Medlingsförfarandet är det tvistlösningsalternativ som ligger längst ifrån en 

domstolsprocess och som därmed, enligt mig, förevisar flest likheter med TJ, här finns 

stora möjligheter att ta de tvistande parters psykiska och emotionella välbefinnande i 

beaktande samt att kunna undvika de anti-terapeutiska effekterna ett ordinärt 

domstolsförfarande kan komma att resultera i, vidare är medlingsinstitutet det 

alternativa tvistlösningsförfarande som har störst processuell flexibilitet samt störst 

möjlighet till ett aktivt partsdeltagande. Den kanske största behållningen ur ett TJ-

perspektiv är den proaktiva aspekten, då medlingsförfarandet lägger stor vikt vid att det 

är just parterna som står för tvistlösningen, under faciliterande av en eller flera medlare, 

är sannolikheten stor att parterna känner sig mer tillfreds med en lösning de själva har 

haft stor möjlighet att påverka och komma fram till i samförstånd, därmed är utsikterna 

för att bibehålla en affärsrelation efter tvisten mycket stora.  

 

3.5.3 Domstolsanknuten medling 

Som nämnts inledningsvis i föregående avsnitt angående förlikning
70

att ett av syftena 

med målets förberedelse är att klarlägga om det finns förutsättningar för en förlikning 

eller annan samförståndslösning, i enighet med RB 42:6, 2 st. p. 5. I syfte att stärka 

medlingens attraktionskraft och att generellt öka användningen av medling och 

förlikning skärptes lagstiftningen i RB 42:17,
71

 första stycket i nämnda lagrum 

stipulerar att rätten skall, d.v.s. har en skyldighet, att beakta förlikning eller annan 
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samförståndslösning när det ej är olämpligt, medan tidigare lagrum
72

 istället angav att 

rätten skulle, om det var lämpligt, verka för förlikning eller annan samförståndslösning. 

I den tidigare nämnda utredningen
73

 som resulterade i SOU 2007:26 föreslogs vidare att 

det var lämpligt att medling gavs en mer central plats vid handläggningen mål.
74

 För att 

just medlingsförfarandet skulle öka föreslogs att rätten alltid skulle överväga om 

medling borde komma ifråga före förlikningsverksamhet som bedrivs av rätten.
75

Ser 

man till själva lagrummet görs det ej någon hierarkisk indelning mellan olika 

tvistlösningsmetoder, i detta avseende är således medlingsförfarandet ej subsidiärt i 

förhållande till exempelvis förlikning. Av andra stycket av RB 42:17 framgår det att 

rätten får besluta om särskild medling i dispositiva tvistemål, under förutsättning att 

parterna samtycker till detta, medling förutsätter således att det är frågan om ett 

dispositivt tvistemål, att partssamtycke föreligger samt att medlingsförfarandet ej är 

olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet, mer om detta följer senare i 

framställningen (ang. lämplighet, se: Engström s. 45-46). Det bör även nämnas att det i 

samband med lagreformen även infördes en ny regel om medling även i hovrätt, 

bestämmelsen om medling i hovrätt återfinns i RB 50:11 och stipulerar att rätten bör 

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

är lämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet samt övriga omständigheter, vidare 

anger andra stycket i nämnda lagrum att rätten får besluta om särskild medling med 

uppställande av samma rekvisit som erfordras enligt tidigare nämnda lagrum i RB 

42:17, andra stycket.
76

 Jag kommer ej att analysera medlingsförfarandet i hovrätt mer 

ingående då jag primärt fokuserar på förfarandet i tingsrätt avseende just 

domstolsprocessen. Även införandet av medlingslagen, som nämnts ovan var ett steg för 

att, förutom att implementera EU-rätt, uppmärksamma samt öka användingen av 

medlingsförfarandet.
77
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3.5.4 Medlingslagen 

Som ovan nämnts
78

 infördes lag (2011:860) om vissa aspekter på medling på 

privaträttens område, medlingslagen, i svensk rätt som ett resultat av direktivet 

2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område, det s.k. 

medlingsdirektivet, medlingslagen kom att implementeras i svensk rätt i enighet med 

nämnda direktiv. Medlingsdirektivet har till syfte att öka tillgången till tvistlösning och 

att främja användningen av alternativa tvistlösningsmetoder.
79

 I direktivet definieras 

medling i enighet med art. 3 a) såsom ”ett strukturerat förfarande, oavsett beteckning, 

genom vilket två eller fler parter i en tvist på egen hand försöker nå en 

överenskommelse om lösning av tvisten med hjälp av en medlare. Förfarandet kan 

inledas av parterna, eller föreslås eller beslutas av domstol eller föreskrivas i enligt en 

medlemsstats lagstiftning.” Vidare definierar art. 3 b) en medlare som ”varje tredje man 

som ombeds utföra medlingen på ett effektivt, opartiskt och kompetent sätt, oavsett den 

tredje mannens benämning eller yrke i den berörda medlemsstaten och oavsett på vilket 

sätt den tredje mannen utsetts eller ombetts att utföra medlingen.” Det kan vara värt att 

nämna att den svenska medlingslagen ej definierar en medlare i enighet med nämnda 

direktiv, jag återkommer till detta senare i framställningen. I artikel 4.2. i direktivet 

ställs kravet att medlingen ”utförs medlingen på ett effektivt, opartiskt och kompetent 

sätt.” Vidare stadgar art. 4.1. att ”medlemsstaterna ska på det sätt de finner lämpligt 

uppmuntra medlare och organisationer som erbjuder medlingstjänster att utarbeta och 

ansluta sig till frivilliga uppförandekoder och andra effektiva mekanismer för 

kvalitetskontroll av medlingstjänster.” Vidare behandlar direktivet frågor rörande 

verkställighet av medlingsöverenskommelser, medlingens inverkan på talefrister och 

preskriptionstider, medlingens konfidentiella karaktär m.m., jag kommer ej att 

kommentera bestämmelserna i medlingsdirektivet ytterligare utan nöjer mig med att 

konstatera att de flesta av dessa bestämmelser behandlas i medlingslagen. 

 

Innan tillkomsten av medlingslagen rådde det viss osäkerhet kring medlingsförfarandet 

som sådant, rättsliga verkningar som följer av ett avtal om att inleda medling, frågor 

rörande konfidentialitet och preskriptionsavbrott, verkställbarhet av en 
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medlingsöverenskommelse var frågor som behövde besvaras, avsaknaden av reglering 

av medling var, som förarbetena angav, till en stor nackdel.
80

  

 

Medlingslagen är, enligt 1 §, tillämplig vid privaträttsliga tvister avseende dispositiva 

tvistemål. Vidare definieras medling, som tidigare nämnts, i enlighet med 3 § såsom ett 

strukturerat förfarande där de tvistande parterna med hjälp av en medlare söker lösa en 

tvist på frivillig väg. Lagen ställer ej några specifika krav vad gäller medlaren som 

sådan, dock kan man av förarbetena utläsa att ett grundläggande krav bör vara att 

medlaren är opartisk, vidare anges att medlingsförfarandet skall hålla en hög kvalitet, 

vilket förutsätter att medlaren innehar nödvändig kompetens.
81

 Både medlaren samt 

biträde till medlaren omfattas av tystnadsplikt i enighet med 5 §. Vidare reglerar 6 § 

talefrist och preskriptionstider, preskriptionstid bryts vid inledande av medling enligt 

medlingslagen, både talefrist och preskriptionstid löper ut tidigast en månad efter 

avslutat medlingsförfarande. Slutligen reglerar 7-12 §§ en medlingsöverenskommelses 

verkställbarhet, 7 § anger att ansökan om verkställbarhet görs vid domstol av de parter 

som ingått överenskommelsen eller företrädare för dessa parter.
82
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4. Analys 

4.1 Inledning 

I förevarande kapitel avser jag att analysera de olika tvistlösningsförfarandena ur ett TJ-

perspektiv, framförallt i vilken utsträckning de olika tvistlösningsalternativen begagnas 

samt möjliga orsaker till att vissa förfaranden används i mer eller mindre utsträckning.  

Jag kommer även att beakta civilrättens funktion ur ett TJ-perspektiv, har 

tillnärmningen till ADR förändrat denna funktion och i sådant fall hur samt i hur stor 

utsträckning? Jag vidare valt att fokusera på medlingsförfarandet särskilt. Vidare avser 

jag ytterligare tydliggöra skillnaderna samt fördelarna med ett TJ-perspektiv inom den 

svenska juridiken och i samband med detta kommer jag även in på vilka krav man kan, 

och bör ställa, på en jurist avseende både domarrollen, ombudsrollen såväl som 

medlarrollen. Jag kommer även att analysera kopplingen mellan ADR samt TJ, hur 

dessa begrepp förhåller sig till varandra och på vilket sätt de är sammanhörande, enligt 

mig. Slutligen kommer jag även analysera hur man som jurist kan ta till sig TJ och vad 

som krävs för att kunna tillämpa denna rättsideologi fullt ut i arbetet som jurist.  

Hur skall man förhålla sig till TJ, är TJ att anse som ett ersättande av traditionell juridik 

eller bör TJ ses som ett komplement till den traditionella juridiken? I vilken 

utsträckning bör i sådant fall TJ tillämpas? 

4.2 Varierande tillämpning av de olika tvistlösningsformerna  

Hur vanligt är då att man tillämpar de olika tvistlösningsformerna till förmån för en 

domstolsprocess; i vilken utsträckning används förlikning, skiljeförfarande samt 

medling? Ser man till äldre statistik nämns det att uppemot 60 % av de dispositiva 

tvistemålen som inkommer till tingsrätten förliks,
83

 denna siffra är något inaktuell, ser 

man till nyare statistik nämns det att andelen förlikta mål hamnar runt ca en tredjedel,
84

 

oaktat de specifika siffrorna och andelen mål som förliks kan det ändå konstateras, anser 

jag, att förlikning är en väl vedertagen praktik inom det svenska rättsväsendet, 

förlikning är ett välkänt och i stor grad använt förfarande inom den svenska civilrätten.  
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Ser man till skiljeförfarandet som tvistlösningsmetod finns det två parametrar att ta i 

beaktande, förekomsten av skiljeavtal som sådant samt begagnandet av själva 

skiljeförfarandet i en dispositiv tvist. Skiljeavtal kan anses som vanligt förekommande, i 

synnerhet inom näringslivet men förekomsten av ett sådant avtal resulterar mer sällan i 

ett skiljeförfarande, inom vissa branscher är bruket av skiljeavtal mycket vanligt 

förekommande, exempelvis i avtal om entreprenader och om anläggnings- och 

maskinleveranser, således speglar användningen av skiljeklausuler ej den faktiska 

användningen av skiljedomsförfarandet.
85

 Viss statistik ger vid handen att ca 300-400 

skiljeförfaranden förekommer årligen i Sverige,
86

 vilket ändå, enligt mig, får anses som 

en indikation på att skiljeförfarandet är ett allmänt vedertaget förfarande inom den 

svenska rättstillämpningen.  

Till skillnad från både domstolens förlikningsverksamhet samt även skiljeförfarandet 

används medlingsförfarandet fortfarande i mycket låg utsträckning, statistik enligt en 

enkätundersökning som gjordes i samband med SOU 2007:26 visade att särskild 

medling endast begagnats 157 gånger under åren 2004 till 2005, under denna period 

handlade tingsrätterna i Sverige drygt 69 000 mål,
87

 vilket ger en relativ användning av 

detta förfarande på blygsamma 2 promille, med andra ord; medlingsinstitutet används 

ytterst sällan. Dock bör jag påpeka att statistiken gäller användningen av särskild 

medling, däri inräknas ej utomprocessuell medling vid privata medlingsinstitut såsom 

exempelvis medling genomförd hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. 

Vad tyder då tillämpningen samt även bristen på tillämpning på avseende de olika 

förfarandena, går det att dra några slutsatser om förfaranda i sig utifrån statistiken, kan 

man se den relativt stora tillämpningen av domstolens förlikningsarbete samt tillika 

användningen av skiljeförfarandet som ett uttryck för att ADR redan tillämpas i det 

svenska rättsväsendet? Det är enligt mig möjligt att i viss mån dra sådana slutsatser, 

som jag ser det är vi i Sverige vana vid vissa alternativa tvistlösningsmetoder såsom 

förlikning samt skiljeförfarande, utan att för den delen använda sig av begreppet ADR. 

Å andra sidan kan den begränsade användningen av medlingsförfarandet tyda på att vi 

här i Sverige fortfarande har en mer traditionell syn på juridiken när det kommer till 
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tvistlösning samt rättstillämpning, mer om detta följer nedan i framställningen. 

Lagstiftaren har, som tidigare påpekats, valt att uppmärksamma ADR, vi ser uttryck för 

ADR både i förarbetena samt i och med lagstiftningsreformen 2011 samt 

implementeringen av medlingslagen, detta till följd av en ökad uppmärksamhet av ADR 

internationellt sett och särskilt inom EU-rätten.
88

  

Hur kommer det sig då att medling ej används i större utsträckning trots att lagstiftaren 

särskilt uttalat att detta förfarande har stora fördelar när det kommer till tvistlösning i 

dispositiva tvistemål och trots att medlingsförfarandet ej längre är subsidiärt i 

förhållande till andra alternativa tvistlösningsförfaranden?
89

 Enligt en 

enkätundersökning i samband med SOU 2007:26 framlades det flera möjliga orsaker till 

att medlingsförfarandet ej kommit att nyttjas i någon högre utsträckning. Enligt 

undersökningen är de två främsta orsakerna som angavs enligt nämnda undersökning att 

parterna tycker eller tror att kostnaden blir för hög jämfört med andra förfaranden, i ett 

medlingsförfarande svarar parterna solidariskt för kostnaden av medlingen och 

medlaren,
90

 samt att rättens egna förlikningsverksamhet utesluter behovet av 

förordnande om medling. Vidare framfördes det att ytterligare skäl till varför 

medlingsförfarandet ej används i större utsträckning var att de tvistande parterna är 

obekanta med medlingsinstitutet som sådant, att domstolarna sällan tar detta förfarande 

i beaktande samt att det i domstolshänseende saknas tillgång till eller kännedom om 

lämpliga personer att förordna som medlare. Som jag ser det är det främsta skälet till att 

medlingsförfarandet så sällan nyttjas att medling sällan förordnas eller för den delen 

uppmärksammas under förberedelsen i en tvist, således anser jag att okunskap i 

domstolarna är den främsta orsaken till att medlingsförfarandet sällan nyttjas. En 

intressant aspekt av enkätundersökningen i nämnda utredning är att i de fall 

medlingsförfarandet nyttjades ledde förfarandet till förlikning i ca 74 % av fallen, 

dessutom ställde sig både parter och ombud positiva till medling i de fall rätten föreslog 

detta förfarande.
91
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4.3 Högre krav – större möjligheter?  

Det har tidigare i denna framställning konstaterats att fördelarna med ett 

medlingsförfarande överensstämmer väl med grundtankarna inom TJ avseende de 

beteendevetenskapliga aspekterna, beaktandet av anti-terapeutiska effekter, parternas 

upplevelse av en ökad processrättvisa, större partsdelaktighet samt större frihet under 

själva processen o.s.v. En av de kanske främsta fördelarna, enligt mig, med 

medlingsförfarandet är, vilket jag även påtalat tidigare,
92

möjligheten för de tvistande 

parterna att kunna bibehålla en affärsrelation även efter tvistens avslutande. Vilka krav 

ställs då eller bör ställas på medlaren i ett dispositivt tvistemål?  Som tidigare nämnts 

anger medlingsdirektivet att medlaren skall utföra medlingen på ett effektivt, opartiskt 

och kompetent sätt, däremot finns det enligt rättegångsbalken varken en definition av, 

eller några närmare krav på, medlaren ifråga om utbildning, juridisk kompetens eller 

erfarenhet, man kan av förarbetena utläsa att ett grundläggande krav bör vara att 

medlaren är opartisk, vidare skall medlingsförfarandet i enighet med förarbetena hålla 

en hög kvalitet, vilket, som tidigare nämnts, förutsätter att medlaren innehar nödvändig 

kompetens. Vissa frivilliga uppförandekoder för medlare har tagits fram såsom 

exempelvis Europeiska kommissionens uppförandekod för medlare,
93

likaså har även 

privata medlingsinstitut som exempelvis Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut tagit framfrivilliga regler samt uppförandekoder för medlare.
94

Vidare 

för Domstolsverket en förteckning över medlare villiga att medla i tvister som inkommit 

till domstolarna, förteckningen har ansetts kunna öka användningen av särskild medling 

samt vara till nytta för aktörerna och användarna av privata medlingsalternativ men det 

uppställs likväl ej några konkreta krav på medlaren avseende denna förteckning.
95

Det 

är, enligt min mening, beklagligt att det ej ställs formella, konkreta krav på en medlare, 

det skulle, som jag ser det, kunna leda till att medlingsförfarandet kan kommas att tas på 

större allvar och i högre grad beaktas av domstolarna om sådana krav ställdes på 

medlaren.  
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Vilka krav ställs det då när man ser man till domarrollen? I samband med exempelvis 

förordnande av särskild medling är det, enligt mig, uppenbart att högre krav kommer att 

ställas på domaren i samband med dispositiva tvistemål, domaren har, som tidigare 

nämnts, en utökad skyldighet att verka för tvistens lösning, här har denne att beakta 

ADR, medlingsförfarandet likställs enligt tidigare resonemang med andra alternativa 

förfaranden i samband med tvistlösning,
96

 men vilka krav ställs då på domaren rent 

specifikt? För att kunna förordna särskild medling bör domaren ha vetskap om vilka 

lämpliga medlare som finns att tillgå avseende olika tvister, med det menas ej att 

domaren i varje enskilt fall bör kunna tillhandahålla lämplig medlare, men ett stort 

kontaktnät är av avsevärd betydelse, som jag ser det. Här kan man direkt dra paralleller 

till interdisciplinärt samarbete som är en viktig aspekt av TJ.  

Även när det kommer till ombudsrollen i dispositiva tvistemål anser jag att det generellt 

ställs högre krav på ombudet mot bakgrund av det ökade uppmärksammandet av ADR, 

de utökade kraven innebär även en högre grad av ansvar, som jag ser det, det är upp till 

ombudet att ta ställning till samt informera klienten om vilken alternativ 

tvistlösningsform denne anser passa klienten bäst i det aktuella sammanhanget, detta 

kan även innebära att ombudet i vissa fall bör avråda klienten från ett sådant förfarande 

i det fall ett ordinärt domstolsförfarande skulle vara att föredra. 

4.4 Rättsbildning kontra konfliktlösning 

Tidigare har man, som ovan nämnts,
97

 inom den svenska juridiken främst fokuserat på 

rättbildningen och civilrättens normgivande funktion men fokus i dispositiva tvistemål 

har under senare år mer kommit att hamna på just konfliktlösningen. Innebär då denna 

reviderade syn på tvistlösning och den följande lagreformen avseende dispositiva 

tvistemål en förskjutning från juridikens handlingsdirigerande och rättsbildande 

funktion på civilprocessens plan till förmån för en mer renodlad syn på 

konfliktlösningens funktion i sig självt? Kan man i förevarande fall säga att 

uppmärksammandet av ADR och då särskilt medlingsinstitutets stärkta roll kommit att 

innebära en förändrad syn på civilprocessens roll till förmån för ett mer konfliktlösande 
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inslag och vad innebär denna förändring av civilprocessens funktion och är dessa olika 

funktioner förenliga med varandra? 

Ser man till lagtexten i RF 1:8 anges det att domstolar finns till för rättsskipningen, det 

kan ej utan vidare tolkas som att domstolen ej kan ägna sig åt tvistlösning, däremot kan 

det tolkas som att domstolens primära funktion är att ”skipa rätt”, vad som här menas är 

att civilprocessen skall bidra till den materiella rättens genomslag i första hand.  I 

beaktande av de förevarande förarbetena samt följande lagändringar anser jag att man 

kan konstatera att civilrättens funktion har kommit att ändras, numera är tvistlösningens 

funktion en viktig aspekt av domstolens arbete, således har man frångått den 

traditionella synen på civilrättens första funktion om handlingsdirigering,
98

 d.v.s. 

styrning, till förmån för en utökad syn på civilrättens funktion. Ser man vidare till 

förarbetena anges även där att rättens uppgift är att inom skälig tid skipa rätt inom 

uppställda processuella ramar, dock är det samtidigt uttalat att rätten självklart även 

skall bidra till att parterna kan komma överens,
99

  

4.5 Kritiken mot ADR samt TJ  

Även kritiken mot ADR kan ses i ljuset av föregående analys avseende civilrättens 

förändrade funktion; utgångspunkten inom den svenska juridiken är att civilprocessens 

främsta uppgift är att tillse att den materiella lagstiftningen får genomslag, när 

överenskommelser istället i högre utsträckning grundar sig på icke-rättsliga faktorer,
100

 

exempelvis i samband med ett medlingsförfarande, föreligger det en risk att det bringar 

oklarheter kring gällande rätt samt att det underminerar den materiella rättens styrande 

funktion.
101

 Ytterligare farhågor i samband med medlingsförfarandet torde vara att 

parternas olika förhandlingsstyrkor samt skyddet för en svagare part ej beaktas i 

tillräckligt hög utsträckning, i samband med detta finns det en avsevärd risk att den 

svagare parten, under sken av frivillighet, ges möjlighet att avstå från materiella och 

processuella rättigheter.
102

 Det faktum att gränserna mellan normbildning och 
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normtillämpning suddas ut och det materiella innehållet i gällande rätt blir oklart 

riskerar i förlängningen att leda till att allmänhetens förtroende för domstolarna och 

rättsväsendet minskar.
103

 Även kritiken mot TJ uppmärksammar detta potentiella 

problem, kritikerna menar att TJ-förespråkare sätter stor en alltför stor tilltro till just 

ADR, vilket i enighet med ovanstående resonemang riskerar att resultera i att 

processens handlingsdirigerande funktion förbises.
104

 Det finns därmed, enligt 

kritikerna, en risk med att icke-rättsliga faktorer, liksom i förevarande fall avseende 

kritiken mot ADR, beaktas i alltför hög utsträckning på bekostnad av processens 

huvudfunktion avseende den materiella rättens styrande funktion.
105

 

4.6 Utbildning och fortbildning 

Om man i ovanstående analys kan dra vissa slutsatser om fördelarna med ett TJ- 

perspektiv, vad krävs då för att vi jurister skall kunna tillämpa ett arbetssätt förenligt 

med TJ? En självklar utgångspunkt är, som jag ser det, att man i första hand fokuserar 

på juridikstudenterna inom juristutbildningen, den främsta frågan i detta avseende gäller 

självfallet vilka krav som bör ställas i fråga om utbildningen i stort. Skall man, som TJ 

förespråkar, ta hänsyn till beteendevetenskapliga aspekter, beakta möjligheterna till 

interdisciplinärt arbete samt i sitt arbete ta hänsyn till juridikens samt processens anti-

terapeutiska effekter samt slutligen, ur ett proaktivt perspektiv, verka för långsiktiga 

positiva tvistlösningar som främjar ett fortsatt affärsförhållande, krävs det, som jag ser 

det, att juristutbildningen kompletteras i stor utsträckning. Skall man verka för 

långsiktiga lösningar samt ha en terapeutisk grundsyn på sin yrkesroll innebär detta i sin 

tur att psykologi samt även andra beteendevetenskaper såsom exempelvis sociologi, 

kriminologi och socialpsykologi borde utgöra ett betydande inslag i juristutbildningen. 

Hur man kan komma att praktiskt implementera dessa inslag i juristutbildningen är ej 

lika självklart, en möjlighet är att komplettera juristutbildningen med en kurs i 

rättspsykologi, andra möjligheter är att man fokuserar på de terapetiskt juridiska 

aspekterna i samband med exempelvis kursen i processrätt, här ser jag en möjlighet att 
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utveckla case-metodiken till att även inbegripa TJ samt psykologiska och 

beteendevetenskapliga aspekter i undervisningen och på sådant sätt tillägna sig ett TJ-

perspektiv sprunget ur ett praktiskt moment, som jag anser vara en stor fördel vid 

inlärning, rent generellt. Vidare är det, enligt mig, önskvärt att TJ-perspektivet även 

behandlas, åtminstone översiktligt, i samband med de i slutet av utbildningen 

obligatoriska specialkurserna. Ser man till yrkesverksamma jurister är det, som jag ser 

det, centralt att man under eget ansvar, under hela sin yrkeskarriär, fortbildar sig, det 

gäller naturligtvis i alla avseenden när det kommer till juridik i stort, men här finns en 

begränsning, det är i slutändan upp till varje verksam jurist att ta ansvar för sin egen 

fortbildning.  
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5. Slutsatser 

5.1 Inledning 

Jag kommer i detta kapitel att kort redogöra för mina slutsatser, främst utifrån mina 

analyser i föregående kapitel, men även i beaktande av denna framställning i sin helhet. 

Under de kommande rubrikerna, vilka bygger på de frågeställningar jag inledningsvis 

redogjorde för, kommer jag att redogöra för de slutsatser jag kommit att dra i samband 

med denna framställning.   

5.2 Hur kan terapeutisk juridik bidra till att förbättra tvistlösning? 

Terapeutisk juridik kan bidra till att, i enighet med denna framställning i dess helhet 

samt särskilt i beaktande av mina analyser i föregående kapitel, leda till snabbare, 

billigare samt mer flexibla tvistlösningar. Den beteendevetenskapliga aspekten inom TJ 

bidrar till att öka de tvistande parternas psykiska och emotionella välbefinnande och 

därmed bidra till att minimera de anti-terapeutiska effekterna som annars kan uppstå. 

Vidare kan TJ, som jag ser det, bidra till ökad processrättvisa då en viktig aspekt inom 

TJ är fokus på samarbete framför konfrontation, något som annars är vanligt i en 

domstolsprocess där processen ofta upplevs som en duell. En viktig aspekt inom TJ är 

ADR, vilket i sin tur innebär att man framhåller parternas möjlighet till en i möjligaste 

mån individanpassad konfliktlösning enligt ”multi-door-konceptet.” Vidare är 

proaktivitet mycket centralt inom TJ; den terapeutiska juridiken är framåtblickande och 

fokuserar i stor utsträckning på att man som tvistande parter även skall kunna behålla en 

god affärsrelation även efter den aktuella tvistens lösning. Ytterligare en aspekt 

avseende processrättvisa är beaktandet av att processen, oavsett vilket tvistlösningsform 

som är aktuell, skall uppfattas som så rättvis som möjligt av parterna, detta anser jag 

även i förlängningen kunna leda till ett ökat förtroende till rättsväsendet i sin helhet.  

5.3 Vilka generella krav ställs det på TJ-juristen? 

Ser man till de i föregående kapitel
106

 ställda kraven på domaren, ombudet respektive 

medlaren kan man dra som slutsats att de högre ställda kraven i mångt och mycket kan 
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anses motsvara även de krav som ställs på TJ-juristen rent generellt,
107

 att i högre grad 

ta hänsyn till beteendevetenskapliga aspekter, öppna för ett utökat tvärvetenskapligt 

samarbete samt att ta i beaktande terapeutiska samt anti-terapeutiska effekter leder till 

alla de fördelar som TJ kan anses föra med sig och som tidigare uppräknats i denna 

framställning,
108

att särskilt besitta egenskaperna vad gäller beteendevetenskaplig 

allmänbildning, emotionell intelligens, lyhördhet, engagemang m.m. kommer, enligt 

mig, att leda till klara fördelar i en tvistlösning.  

5.4 En förändrad syn på civilrättens handlingsdirigerande funktion? 

Som jag tidigare nämnde i min analys i det föregående kapitlet anser jag att man i 

beaktande av de förevarande förarbetena samt följande lagändringar kan konstatera att 

civilrättens funktion har kommit att ändras, numera är tvistlösningens funktion en viktig 

aspekt av domstolens arbete, således har man frångått den traditionella synen på 

civilrättens primära funktion avseende handlingsdirigering,
109

 d.v.s. styrning, till förmån 

för en utökad syn på civilrättens funktion. Ett ökat fokus på TJ anser jag bidrar 

ytterligare till att revidera synen på civilrättens funktion.  

5.5 Vad krävs för att jurister skall kunna tillämpa TJ? 

I enighet med mitt tidigare resonemang avseende utbildning samt fortbildning är det 

min slutsats att man i första hand bör fokusera på juristutbildningen som sådan, för att 

kunna tillgodogöra sig alla de aspekter som följer av TJ avseende 

beteendevetenskapliga aspekter, interdisciplinärt samarbete, anti-terapeutiska effekter 

samt juridisk proaktivitet, krävs det att man kompletterar utbildningen med kurser i 

rättspsykologi samt även andra beteendevetenskaper.  

5.6 TJ – förhållandet till ADR 

Man kan tycka att detta arbete fokuserat på ADR i stor utsträckning trots att det 

inledningsvis fastslogs att detta arbete primärt skulle komma att handla om terapeutisk 

juridik, i viss mån stämmer detta; jag har till stor del fokuserat på ADR samt även i 
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samband med denna, fokuserat på medling, hur förhåller sig då TJ till allt detta kan man 

fråga sig? 

ADR är, som nämnts, ett arbetssätt som fokuserar på alternativa lösningar vid tvister, då 

särskilt gällande dispositiva tvistemål inom civilrätten, men för att kunna tillämpa ADR 

fullt ut är det, enligt mig, centralt att man har en stor förståelse för vad terapeutisk 

juridik faktiskt är och vad denna rättsideologi innebär. ADR är arbetssättet, men för att 

kunna tillämpa detta arbetssätt blir förutsättningarna för att lyckas med alternativ 

tvistlösning, enligt mig, avsevärt större om juristen, ombudet eller domaren har just en 

beteendevetenskaplig allmänbildning och besitter ”emotional intelligence”, det är av 

stor betydelse för klienten att juristen, ombudet eller domaren är lyhörd och empatisk 

för att kunna tillämpa ADR i full utsträckning.  

TJ går ett steg längre, utöver ADR fokuserar man inom den terapeutiska juridiken i stor 

utsträckning på de anti-terapeutiska effekterna som kan uppkomma under men 

framförallt efter en tvist, det handlar enligt TJ ej endast om att lösa den befintliga 

tvisten, utan att även minimera de negativa effekter som kan följa efter tvistens 

avslutande, här tas det särskilt i beaktande de tvistande parternas relation även efter 

konflikten, det öppnar för större möjligheter för en bibehållen affärsrelation mellan 

parterna genom att finna alternativa tvistlösningar samt genom att tillämpa ett 

terapeutiskt juridiskt arbetssätt, helt enkelt.  
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