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Abstract 

Mediation is a process in which various actors are involved with each other, this involvement is what the 

mediation are built on, because all the actors complement each other, they coordinate their work. This is 

not an interaction between various actors, it’s a participation. There is no research on this kind of 

participation, and therefore we believe that this is a scientific problem. The purpose of this paper is to 

implement an exploratory study of stakeholders views on the mediation process. The method we have 

chosen is a qualitative research with semi-structured interviews. Our result presents the stakeholders 

views about the mediation process based on different themes. 
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1. Problemformulering 

Medling var ett ämne som en av oss kom i kontakt med under sin praktikperiod då ansvarig medlare från 

Höglandet kom för att informera om medling vid brott för dem som arbetar inom socialtjänsten. 

Höglandet avser kommunerna Arneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. När vi började diskutera 

kring de olika idéer som vi skulle kunna skriva om så var medling det som tilltalade oss mest. Detta på 

grund av att medling inom brott är någonting som inte har blivit så uppmärksammat i Sverige. Vi blev 

därför nyfikna på företeelsen och dess innebörd och började fokusera på detta. 

Det finns olika typer av medling beroende på i vilket sammanhang det används exempelvis medling vid 

skilsmässa, arbetstvister etc. Det område som intresserar oss mest var medling vid brott. Vad som skiljer 

medling vid brott åt från annan medling är att istället för att två oense parter tvistar om något som de vill 

jämka, så handlar medling vid brott om att ett brott har begåtts av en person mot en annan. Medling vid 

brott har fokus på att parterna ska få förståelse för varandra (Wahlin 2005:7,11). Ämnet anser vi vara 

viktigt för socialt arbete då medling kan fungera preventivt för gärningsmän, alltså att gärningsmän inte 

ska återfalla i brott, samt att offer får möjlighet att bearbeta sina upplevelser av brottet (Medlingslagen 

3§ 2010:1617). Det finns även olika tillvägagångssätt att genomföra medling, dessa är indirekt och 

direkt medling. Direkt medling innebär att gärningsmännen möter brottsoffret ansikte mot ansikte i ett 

medlingssamtal. Indirekt medling innebär att medlingen inte genomförs ansikte mot ansikte. Det sker 

istället på så sätt att medlaren kontaktar varje part för sig. Detta kan inträffa till exempel då offret inte 

vill träffa gärningsmannen (Sehlin 2009:29). Om till exempel brottsoffret under förhandsmötet 

bestämmer sig för att inte genomgå medling så har brottsoffret fortfarande chansen att förmedla något 

önskvärt till gärningsmannen genom medlaren (Odén, Wahlin, Lind och Carling 2007:38). 

Medling vid brott kan sägas vara en konfliktlösningsmetod som enligt lagen (Lag om medling med 

anledning av brott, se bilaga 1) tar hänsyn till båda parter, gärningsmän och brottsoffer. Målet är att de 

negativa följderna av brottet ska minskas. Syftet med lagen innebär för gärningsmännen att få en ökad 

insikt om de konsekvenser som brottet inneburit, det är tänkt att detta ska fungera som en preventiv 

funktion, att gärningsmannen inte ska begå fler brott i framtiden. Gärningsmannen får även en möjlighet 

att försöka reparera skadan i någon form av gottgörelse till offret. Offer ska i sin tur få möjlighet till 

bearbetning av sina upplevelser genom medling. Exempel på detta kan vara bearbetning av ilska, rädsla, 

oro och depression så att dessa symptom minskar. Offer har även möjlighet att göra upp ett avtal med 

gärningsmannen i form av någon materiell kompensation eller annan gottgörelse (Medlingslagen 3§ 

2010:1617, Wahlin 2005:12). 
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I Sverige så har medling varit förekommande sen slutet av 1980-talet, inledningsvis var medling inte så 

vanligt förekommande och användes ganska sällan ända in på slutet av 1990-talet. År 1998 startades en 

försöksverksamhet kring medling där ca.30 projekt i Sverige fick bidrag i syfte att utveckla medling vid 

brott. Efter projekttidens slut, gjordes utvärderingar kring detta. En utredning kom fram till att medling 

var en lämplig åtgärd både för gärningsmän och för offer. Behovet av en utarbetad lag kring detta ansågs 

vara nödvändigt. Den första juli år 2002 trädde lagen (2002:445) om medling med anledning av brott i 

kraft. Vid årsskiftet år 07/08 infördes att alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda medling till de 

gärningsmän som är under 21 år (Wahlin 2005:7, Alexandersson 2008:5, Socialstyrelsen 2009). 

Vi har uppmärksammat tre former av problematik med medlingslagen. Det är för det första, att individer 

över 21 år inte får samma möjlighet till medling (medlingslagen SoL 5 kap 1 c §) som yngre har. En 

annan är att medling utesluter vissa typer av brott för att medling inte anses vara genomförbar eller rent 

av olämplig på grund av vissa omständigheter som är knutna till brott. En tredje problematik är att 

systemet lägger ensidig vikt vid att gärningsmännen ska komma i kontakt med medling. Med detta 

menas att medling är till för att förebygga brott (Sehlin 2009:23). Brottsoffrena får därför inte samma 

möjlighet att få vetskap om att medling är tillämpningsbar och därav kan missa sin möjlighet till att 

bearbeta händelsen av brottet på ett personligt plan.  

 

För att komma åt denna problematik så kommer denna studie att rikta in sig på den process som leder till 

medling, det vill säga från att man får en gärningsman tills dess att medling genomförs. De aktörer som 

medverkar i denna process är polis, socialtjänst samt medlare. Det är polis eller socialtjänst som lämnar 

över ärendet till medlaren.  

 

                      Polisen skickar anmälan                             Polis eller socialtjänst           
                            till socialtjänsten                        meddelar medlare 
                                                                                                       
 

 

När det gäller samverkan finns teorier och forskning kring att samverkan är ett vetenskapligt problem. 

Danermark (1999) lyfter fram att samverkan genererar flera problem som måste beaktas (7). Samverkan 

implicerar att ett antal aktörer som tillsammans arbetar med en uppgift. Medlingsprocessen innebär 

snarare att yrkesverksamma medverkar med varandra och i detta ligger att de koordinerar sina 

arbetsuppgifter och att problemen blir en helhet av något slag. Att medverka kan ses vara 

medlingsprocessens byggstenar och kring detta har ingen forskning gjorts. På så vis uppfattar vi det som 

ett vetenskapligt problem och ett outforskat område.  

Polis Socialtjänsten Medlare 
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2. Syfte/frågeställningar 

Vi har genomfört en explorativ studie där syftet har varit att undersöka berörda akörers syn på 

medlingsprocessen, det vill säga politiker, socialsekreterare, polis, medlare samt brottsofferjour. 

 

• Hur uppfattas medlingsprocessen av berörda aktörer? 

• Vilken människosyn grundar respektive aktör sitt agerande på? 

• Vilka aspekter betraktas av aktörerna vara betydelsefulla för en fungerande medling? 

• Är det möjligt att utifrån deras uppfattningar förbättra medlingsprocessen som den 

ser ut idag?  

 

3. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning utifrån ett myndighetsperspektiv. Intervjuerna bygger på 

information från socialtjänsten, polis, medlare, brottsofferjour samt politiker. Dessa aktörer kommer i 

kontakt med medlingslagen och kan därför ge oss information som kan besvara vårt syfte.  

 

Vi har valt att inte utföra intervjuer utifrån ett klientperspektiv, det vill säga med brottsoffer samt 

gärningsmän, utan tar som sagt ett myndighetsperspektiv då vi vill göra en explorativ studie av aktörerna 

i medlingsprocessen. En annan faktor för vårt val berodde på etiska skäl. Risken finns att vi skulle röra 

upp känslor hos respondenterna vi inte tar ansvar för att hantera (Denscombe 2009:245).  

 

Ytterligare en avgränsning som gjorts är att vi har valt att fokusera på de aktörer som har direkt koppling 

till medling med brottsoffer och gärningsmän. De aktörer som vi har valt bort att intervjua har en mer 

indirekt roll i medling, exempelvis åklagare, skola samt vårdnadshavare. Ett undantag är emellertid 

brottsofferjouren.  

 

4. Fortsatt framställning 

I detta kapitel kommer vi kort och översiktligt beskriva resterande kapitels innehåll.  

 

I metodkapitlet så redovisas vilken typ av forskningsstudie vi använder oss av. Vi tar även upp vilka 

aktörer som kommer medverka i studien och varför de är valda utifrån det urval vi valt. Vi presenterar de 

teman vi har valt att använda oss av i vår intervjuguide. Vi tar även upp validitets- och 

reliabilitetsproblem. 
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I kapitlet arbetsfördelning så framförs vår arbetsfördelning som vi haft i detta arbete. 

 

Under kapitlet etiska överväganden tar vi upp vad som står i de forskningsetiska principerna där vi bland 

annat tar upp de fyra grundläggande principerna. Vi beskriver även andra etiska överväganden som är 

kopplade till vår studie. 

 

I kapitlet medlingens praktik beskriver vi för det första vad lagen säger om medling, för det andra hur 

medlingsprocessen går till i Sverige och för det tredje hur medlingsprocessen går till i USA, anledningen 

till att vi valt att jämföra Sverige med USA är på grund av att USA har använt medling längre och i 

större utsträckning än vad det gjorts Sverige. 

 

I kapitlet tidigare forskning så har vi valt att dela upp den forskning som vi ansett vara relevant för vår 

studie i två olika perspektiv. Dessa är gärningsmannaperspektiv och brottsofferperspektiv. Under dessa 

två så beskrivs den forskning som vi använt oss av. 

 

I kapitlet teoretiska begrepp beskrivs de teoretiska begrepp som vi valt att ha med i vår studie. De 

teoretiska begrepp vi använder är fairness, mediation och reparativ rättvisa. 

 

I kapitlet beskrivning av aktörerna så går vi närmare inpå och beskriver de aktörer som är med i vår 

studie.  

 

I kapitlet resultat så presenteras delar av det material som vi fått ut av de intervjuer vi gjort med 

aktörerna. Aktörerna presenteras var för sig utifrån de teman vi haft i intervjuguiden som vi använt oss 

av när vi ställt frågorna. Våra frågeställningar kommer att besvaras här.  

 

I kapitlet analys analyserar vi vårt resultat. Analyskapitlet är uppdelat i två delar. I första delen så 

analyserar vi resultatet utifrån de valda teoretiska begreppen. I den andra delen så analyseras resultaten 

utifrån tidigare forskning. Denna del är i sin tur uppdelad i olika teman som vi slagit ut från tidigare 

forskning. I detta kapitlet besvaras även här våra frågeställningar som vår studie har. 

 

I kapitlet diskussion så pekar vi på var och hur våra frågeställningar besvaras i resultatet och analysen. 

Vi för även en allmän diskussion kring vårt arbete samt för en diskussion angående vidare forskning. 

 

5. Metod 
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En kvalitativ forskning är ett verktyg som undersökaren kan använda sig utav när ett problemområde har 

uppmärksammats, den är då utformad som en metod där forskarna kan samla in information. Den 

kvalitativa forskningen har olika tillvägagångssätt när det gäller insamling av empiri, det kan exempelvis 

vara observation eller intervjuer (Solvang & Holme 2008:91). Vi har valt att göra en kvalitativ 

undersökning i form av intervjuer. 

 

Anledningen till att vi valt att göra en explorativ studie är på grunds av att det inte har gjorts någon 

forskning kring medlingsprocessen. Med explorativ studie menas att utforska sitt forskningsområde och 

att datainsamlingen ses som sökande till sin karaktär. Att utforska är något som vi behöver göra för att 

kunna fånga in information kring medlingsprocessen (Rosengren och Arvidson 2002:56) 

 

De vi har valt att intervjua, som vi anser är relevant för vår undersökning är medlare, polis, 

socialsekreterare, politiker samt brottsofferjour. Anledningen till att dessa aktörer är relevanta är därför 

att de är nyckelpersoner som kommer i kontakt med medlingslagen och därför kan ge oss information 

som kan besvara vårt syfte. Vi har också valt dessa olika aktörer för att undersökningen ska ge en 

helhetsbild och en bredd av uppfattningen, de aktörer vi intervjuar i denna studie utgör en och samma 

medlingsprocess. Vi har valt att intervjua en av varje av dessa aktörer samt två politiker. 

Brottsofferjouren är en indirekt aktör i medlingen och är inte alltid inkopplad, men vi har valt att ta med 

denna aktör för att också få ett utifrånperspektiv. Detta ökar förutsättningar för att vår explorativa ansats 

ska ge en trovärdig bild av medlingens helhet.  

 

Förutsättningen för att vi ska kunna utföra intervjuer är att det finns ett samtycke av den som blir 

intervjuad att delta (Denscombe 2009:231) vilket vi fick av de deltagande respondenterna. I vår 

undersökning har vi också använt oss av att spela in konversationen för att underlätta för bearbetningen 

av materialet. För att använda sig av inspelningsteknik behövs även här samtycke (Denscombe 

2009:231). I vår undersökning gav samtliga respondenter samtycke till både intervjun och att bli 

inspelade. Den inspelningsteknik som vi använde oss av var en enkel inspelningsapparat med 

kassettband samt den nyare tekniken iphone. Att använda oss av två olika inspelningsappatarer 

underlättade då den ena apparaten av misstag stängdes av vid olika tillfällen.   

 

Som Denscombe (2009) beskriver i Forskningshandboken har denna undersökning inriktat sig på djupa 

intervjuer, då vi ville få reda på aktörernas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Vi kunde då 

utforska våra frågeställningar mer i detalj än att de skulle förklaras kortfattat. Om våra frågor upplevs 

som känslomässiga vill vi använda oss av ett varsamt och försynt tillvägagångssätt för att uppmuntra 
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aktören att besvara våra frågeställningar på ett uppriktigt sätt (232f).  

 

I undersökningen har semistrukturerade intervjuer använts. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren förberett ett antal frågor som de vill att den som intervjuas ska besvara. Dock är 

intervjuaren intresserad av den intervjuades tankar och idéer1. Intervjuaren är därför förberedd att 

konversationen kan anpassas och förändras (Denscombe 2009:234f).  

 

Efter att vi transkriberat och skrivit vårt resultat så skickade vi ut resultatet till våra respondenter för att 

de skulle kunna komma med kommentarer om de ansåg att de blivit feltolkade eller liknande. Alla 

respondenterna ansåg att vi hade tolkat dem rätt. 

 

Utifrån våra frågeställningar har vi valt att utgå ifrån olika teman. Dessa teman utgör medlingens 

process, samverkan/sekretess samt respondenternas erfarenheter. Dessa tre teman blir vår utgångspunkt i 

vår intervjuguide som ska bidra med den information som ska besvara vårt syfte. Utöver detta utgår vi 

ifrån teman senare i analysen och reflekterar över hur respondenternas svar kopplas till olika teoretiska 

begrepp och tidigare forskning2. Nedan förklaras dessa teman vi valt lite närmre.  

 

5.1. Medlingsprocessen 

Medlingsprocessen beskrivs senare i uppsatsen och återger en mer noggrann förklaring på hur den 

svenska processen ser ut. Vi lägger fokus vid hur det skulle vara om denna process hade varit i en annan 

ordning, det vill säga om aktörerna hade fått andra positioner under processen eller om de skulle få ta 

mer del i processen och hur det då hade påverkat det praktiska arbetet. Vi ifrågasätter den rådande 

processen och vill få kännedom om hur processen kan förändras, och vad denna förändring skulle 

innebära. Vi vill lyfta fram fördelar och nackdelar med att ha ordningen på detta sätt och se vad en 

omkastning hade medfört. Vi vill granska delarna i processen istället för att se processen. 

 

5.2. Samverkan/sekretess 

Detta val av tema är till för att få reda på om det finns någon samverkan mellan parterna i processen, hur 

samverkan i så fall fungerar, positiva och negativa aspekter av samverkan samt få reda på vilka hinder 

och möjligheter som finns. Vad gäller sekretessen är om den kan vara ett hinder för samverkan, positiva 

samt negativa aspekter av denna.  

 

                                                 
1 Se intervjuguiderna bilaga 4-8 
2 Se teman i intervjuguiderna bilaga 4-8 
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5.3. Erfarenheter 

Eftersom vi ska göra en explorativ studie av medlingsprocessen så är temat erfarenheter nödvändigt för 

att komma åt information av de delaktiga parterna på djupet. Vi kan få svar på hur de arbetar, deras syn 

på arbetet, vilka positiva samt negativa effekter deras nuvarande arbetssätt skapar, vad det finns för 

hinder och möjligheter som de anser finns i det nuvarande arbetssättet. Vi kan även få reda på vad de 

anser om medlingsprocessen som den ser ut idag i Sverige. 

 

Reliabiliteten avgörs av hur undersökningen har genomförts och hur noga bearbetningen av empirin 

varit (Solvang & Holme 2008:163). Tillförlitligheten visar istället på om undersökningen varit neutral, 

det vill säga om studien är konsekvent och kan användas vid andra tillfällen (Denscombe 2009:378). Ett 

reliabilitets- och tillförlitlighetsproblem i vår undersökning kan vara att intervjuarens svar är präglade av 

intervjuareffekten. Intervjueffekten visar på att personer som blir intervjuade svarar olika beroende på 

hur man uppfattar undersökaren. Det som kan påverka de intervjuades svar är exempelvis undersökarens 

kön, ålder samt etniska ursprung. Detta kan vara avgörande för hur uppriktiga och öppna respondenterna 

är i sina svar (Denscombe 2009:244f). I vår undersökning skulle detta kunnat ha påverkat oss, men 

eftersom våra informanter var medvetna om att även andra aktörer som medverkar i medlingsprocessen 

skulle bidra till undersökningen3 utgår vi därför ifrån att de talade sanning. Anledningen till att vi tror att 

informanterna talade sanningsenligt är för att aktören inte vill att de andra aktörerna skulle uppfatta 

informationen som denne ger som oriktig.  

 

Innan påbörjandet av intervjuerna gjordes en noggrann planering och förberedelse av intervjuerna. Vi 

gjorde upp en strategi för hur utförandet skulle ske, vilka frågor som skulle ställas, vilka personer som 

skulle intervjuas och var vi och informanterna skulle träffas. Denna noggranna förberedelse var 

nödvändig för att få ut relevant informaton till vår studie (Denscombe 2009:251).   

 

Valet av informanter är baserat på ett subjektivt urval. I vår undersökning kommer därför informanterna 

medvetet att väljas på grund av den information de erhåller. Våra personer behöver inte utgöra ett 

representativt urval av intervjupersoner eftersom vi istället vill fördjupa oss i att utforska det specifika 

och vi lägger därför fokus på nyckelpersoner (Denscombe 2009:37). Vi gör inga anspråk på 

generaliserbarhet eftersom vi gör en explorativ studie. Snarare gör vi anspråk att hitta intressanta punkter 

i hur framtida forskning ska kunna utvecklas. 

                                                 
3 Se missivbrev bilaga 3 
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6. Arbetsfördelning 

Under arbetets gång så har vi båda två tagit lika stort ansvar för alla delar i uppsatsen. Vi har delat upp 

arbetet stundtals, men vi har varit lika delaktiga i alla kapitel som skrivits i uppsatsen. De stunder som vi 

har delat upp arbetet har vi efteråt läst igenom varandras delar och kommenterat, detta gör det därför 

svårt att säga vem som har skrivit exakt vad, eftersom vi under hela arbetets gång tillfört arbetet med 

båda våra resurser.  

 

Vi har fört en diskussion över arbetsfördelningen där vi anser att ingen av oss har gjort varken mer eller 

mindre arbete. Vi anser att vi vart lika delaktiga i vårt arbete. Vi har båda varit med och genomfört 

samtliga intervjuer tillsammans. Transkriberingarna var en del som vi delade upp och transkriberade tre 

intervjuer var. För övrigt har vårt samarbete fungerat mycket bra.  

 

7. Etiska överväganden  

Vi har utgått från Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(2002) i vår undersökning. Det beskrivs att forskning är både viktigt och nödvändigt för den samhälliga 

utvecklingen. Forskning är en förutsättning för att kunskaper ska förbättras inom olika områden. Även 

om forskning utförs så är målet att förbättra för den enskilda individen och ge bättre förutsättningar för 

andra individer (Vetenskapsrådet 2002:5).  

 

För att kunna genomföra en undersökning är det viktigt att ta hänsyn till fyra grundläggande krav som 

forskningsprinciperna anger. Dessa fyra är informationskravet, där alla i undersökningen ska vara väl 

informerade om syftet med projektet samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

samtycke måste tillhandahållas för att genomföra en undersökning. Konfidentialitetskravet avser att 

personuppgifter förvaras oåtkomliga för obehöriga. Nyttjandekravet kräver att uppgifterna enbart får 

användas i ändamål för forskning (Vetenskapsrådet 2002:7–14). Dessa krav har vi följt under vår 

undersökning. Informanterna fick ett missivbrev där det stod vad för syfte vi har med studien samt att 

det är frivilligt att ställa upp på intervju. Informanterna fick sedan välja om de skulle vara med och då i 

samband ge sitt samtycke. Allt material vi har fått ut av respondenterna har bearbetats i säkra miljöer. 

När vi inte har arbetat med materialet så har vi lagt allt material på samma ställe på en säker plats. Att vi 

använder respondenternas riktiga namn i studien beror på att de är offentliga personer, de pratar utifrån 

sina roller och inte som privatpersoner. Vi har endast använt det material vi fått ut i 

forskningssammanhang.  
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Utan kunskap kan vi inte hjälpa individen, än mindre arbeta förebyggande. Att utgå från vad som är 

etiskt och oetiskt är därför problematiskt och får därför övervägas i varje enskild undersökning. Men 

eftersom vår undersökning inte kommer att påverka brottsoffers eller gärningsmäns personliga 

emotionella upplevelser kring medling anser vi att denna undersökning är etiskt försvarbar.  

 

Till de aktörer som används i vår undersökning har vi skickat skriftliga försändelser så att de 

medverkande blir upplysta om undersökningens syfte och upplägg. Ingående information om varför vi 

gör studien och vad vi söker hos respondenterna har getts så att deltagaren är medveten om vad som 

kommer att ske. Den ingående informationen är till för att deltagaren inte vid senare tillfälle ska bli 

besvärade av att all information inte tillkännagavs innan undersökningens början. Det framgick tydligt 

att undersökningen bygger på frivillighet och att personen när som helst kunde avbryta sin medverkan 

utan att behöva ange skäl till detta4.  

 

8. Medlingens praktik 

Under detta avsnitt kommer lagens betydelse i medling lyftas fram samt medlingsprocessen beskrivas. 

Detta för att ge en inblick i hur medlingen genomförs. Vi har valt att beskriva hur medlingsprocessen går 

till i Sverige och i USA.  

 

8.1. Vad säger lagen? 

Medling fungerar som en konfliktlösningsmetod. För att medling ska vara genomförbar måste 

gärningsmannen ha erkänt brottet, brottet måste vara polisanmält och båda parter ska vilja delta i 

medling. Medling är frivilligt och bygger på medlingslagen, (lag 2002:445)5. Lagen är utformad som en 

ramlag och utesluter i princip inga brott. Regeringen har dock lyft fram i propositionen 2001/02:126 att 

så kallade offerlösa brott såsom narkotikabrott, inte kan nyttja medling. Även medling vid sexualbrott 

eller våld i nära relationer bedöms direkt olämpligt. Regeringen gör bedömningen att medling vid 

sexualbrott kan vara ytterligare en kränkning för den som blivit utsatt. Barnens rätt i samhället (BRIS) 

lyfter fram att medling inte bör förekomma då det gäller brottsoffer som är barn, även 

brottsoffermyndigheten delar denna åsikt. Eftersom inga brott utesluts bör dock en noggrann 

övervägning göras innan medling i ett sådant fall skulle bli aktuellt (prop. 2001/02:126, 39f).  

 

                                                 
4 Se bilaga 3 
5 Se bilaga 1 
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Det är viktigt att medlingslagen tillämpas i relation till lagen om unga lagöverträdare (LuL 1964:167)6. 

Men polisen är skyldig att tillfråga den unga gärningsmannen (under 21 år) om han eller hon vill delta i 

medling (Sehlin 2009:8f).  

 

8.2. Medlingsprocessen i Sverige 

Medling kan ske både innan och efter en rättegång. Främst är det genom polis, socialtjänst eller åklagare 

som medlaren får kännedom om fallet (Sehlin 2009:18). Efter att medlaren fått kännedom om behovet 

av medling mellan brottsoffer och gärningsman erbjuder medlaren gärningsmannen om han/hon vill 

delta i medling. Om gärningsmannen ställer sig positiv till detta kontaktar medlaren brottsoffret och 

ställer frågan om personen vill delta i medling. Om båda parter ställer sig positiva till detta överväger 

medlaren och om medling är genomförbar (Sehlin 2009:23).  

 

I nästa steg i processen håller medlaren förmöten. Förmötet riktar sig till både brottsoffret och 

gärningsmannen, men hålls separat. Det är under förmötet som medlaren informerar parterna om 

verksamheten och annan nödvändig information gällande medling (Sehlin 2009:23). 

 

Under själva medlingsmötet inleder medlaren samtalet och varje part får berätta sin version av 

händelsen. När en part berättar får den andra parten inte avbryta. När båda har berättat sin version får 

parterna sedan ställa frågor till varandra. Det kan vara en fördel om medlaren också lyfter fram vad som 

kommer att hända nästa gång parterna möts. Därefter gör parterna upp ett avtal om hur gärningsmannen 

kan gottgöra brottsoffret. Avtalet ska vara detaljrikt och rimligt (Sehlin 2009:24). 

 
TIDSLINJE7 

Medlingsprocessen 

 
                                    Medlingen 
            ___________________|________________ 
                                                                                                                                                        |                            |                       |                  | 
                                                   
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         |________________|__________________|___________________________________|_______________|____________|________| 
         |                 Polisen skickar anmälan              |                  Polis eller socialtjänst                 |               
                              till socialtjänsten                            meddelar medlare 
                                                                                              

 

                                                 
6 Se bilaga 2 
7 En egen skapad illustration baserad på informationen ovan  
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Innan mötet avslutas frågar medlaren om gärningsmannen och brottsoffret är intresserade av ett möte där 

medlaren kan följa upp vad som har hänt efter samtalet och om avtalet har efterföljts. Om parterna är 

intresserade av detta bokas en ny tid in, annars avslutas mötet genom att gärningsmannen ber om 

förlåtelse för det inträffade (Sehlin 2009:24).  

 

8.3. Medlingsprocessen i USA 

I USA började man använda sig av medling tidigare än i Sverige. År 1978 fanns det endast en handfull 

skara medlingsprogram i centrala USA. Medlingsprogrammen har ökat med tiden och idag är det en stor 

skara medlingsprogram som behandlar medling vid brott i USA (Umbreit 1993:69).  

 

8.3.1. Syftet med medling 

Medling är en konfliktlösningsprocess som ska gynna de medverkande parterna – gärningsmän och 

offer. Parterna får en unik chans att uttrycka sina känslor som är relaterade till händelsen. Parterna får 

även chansen att diskutera hur de skador som orsakats av händelsen ska åtgäldas. Det är vanligt 

förekommande i detta sammanhang att gärningsmannen åtgäldar offret för de skador denne åsamkat, 

detta kan exempelvis vara pengar eller att gärningsmannen på annat sätt åtgäldar skadan (Umbreit 

1993:69).  

 

I det vanliga juridiska systemet har offret en passiv roll, denna passivitet kan skapa förargelse, 

frustration, maktlöshet och sårbarhet hos offret. I detta läge kan offer känna sig dubbelt utsatta, först av 

gärningsmannen, sedan av det juridiska rättssystemet. I medlingsprocessen däremot får offret en chans 

att inta en aktiv roll som ideellt sett skapar förutsättningar för parterna själva att lösa konflikten (Umbreit 

1993:69-70). 

 

8.3.2. Medling 

Umbreit (1993) skriver att medling i sig är en process som består av fyra faser – Intagsfasen, 

förberedelsefasen, medlingsfasen och uppföljningfasen (Umbreit 1993:70).  

 

Intagningsfasen tar fart med att domstolens överlämnande av gärningsmannen, de vanligaste brotten det 

rör sig om är tjuveri eller inbrott. De flesta program tar emot gärningsmän efter det att skuld har bevisats 

i domstolen. Vissa program tar emot gärningsmän innan skuld bevisats i domstol. Ansvarig över 

medlingsprocessen är medlaren (Umbreit 1993:70). 



 
 

 
 

17

 

Förberedelsefasen påbörjas när medlaren tar kontakt med gärningsmän och offer, var för sig i enskilda 

samtal. Under dessa samtal så är medlarens uppgift att lyssna på deras historia, förklara för dem hur 

själva medlingen går till samt att uppmuntra dem att genomföra medling. Det vanligaste är att medlaren 

kontaktar gärningsmannen innan offret för att ta reda på om gärningsmannen vill genomföra medling. 

Då gärningsmannen önskar genomföra medling så kontaktar medlaren offret för ett enskilt samtal. 

Viktigt i denna fas är att medling är frivilligt för båda parter, uppgiften medlaren har är att uppmuntra 

dem båda att genomföra medlingen (Umbreit 1993:70). 

 

Då både parter önskar genomföra medling så ordnar medlaren ett möte för medling. Medlingsfasen 

börjar med en introduktion av medlaren som förklarar för parterna om vilken roll medlaren har under 

mötet, dagschemat och de kommunikativa grundregler som ska följas av parterna. Efter det börjar själva 

medlingen (Umbreit 1993:70).  

 

Medlingsfasen är uppdelad i två delar, första delen är inriktad på att diskutera fakta kring händelsen och 

känslorna som brottet skakat fram. Offret får en chans att uttrycka sina känslor direkt till 

gärningsmannen och kan få möjlighet att få svar på frågor kring brottet. Gärningsmännens hamnar i en 

påfrestande situation i och med att de ska sitta till svars mitt framför offret. Gärningsmannen har i detta 

läget chansen att avdramatisera sin roll som gärningsman och visa på att denne är en person som har 

begått ett brott (Umbreit 1993:70). 

 

Andra delen är inriktad på offrets förluster i samband med brottet. Att gärningsmän betalar en viss 

summa pengar eller på annat sätt åtgäldar skadorna brukar ses som en symbol på att konflikten är löst. 

Tiden för dessa möten brukar vanligtvis vara i en timma, i undantagsfall kan mötet pågå längre om det är 

nödvändigt (Umbreit 1993:70). 

 

Uppföljningsfasen inleds av att det uppgjorda avtalet blir godkänt. Då det blivit godkänt är fallet 

avskrivet. Medlaren tar telefonkontakt med offret för att ta reda på om gärningsmannen har uppfyllt 

avtalet och åtgäldat skadan. Om detta inte har skett och det anses nödvändigt tar medlaren kontakt med 

gärningsmannens övervakare för att diskutera om att ordna ett nytt medlingsmöte för att få fallet avslutat 

(Umbreit 1993:70). 

 

Nu när medlingsprocessen presenterats så kommer vi i nästa kapitel redovisa forskning som gjorts kring 

ämnet. 
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9. Tidigare forskning 

Under detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning både utifrån ett 

gärningsmannaperspektiv samt ett brottsofferperspektiv. Vi har uppmärksammat att forskning kring 

brottsoffrets inte är lika central som forskningen kring gärningsmännen, vi vill därför lägga fokus vid ett 

brottsofferperspektiv. Vi utesluter inte ett gärningsmannaperspektiv men vi lägger mer vikt vid 

brottsoffret.  

 

9.1. Medlingens påverkan ur ett gärningsmannaperspektiv 

Staffan Sehlin (2009) skriver i sin studie Förebygger medling återfall brott bland unga gärningsmän? 

En återfallsstudie av medlingsverksamheterna i Hudiksvall och Örnsköldsvik, om att undersöka om 

medling förebygger återfall i brott för unga gärningsmän. Sehlin inleder i sin rapport att ungdomar begår 

flest brott mellan åldrarna 15 till 19 år och att gärningsmännen startar att begå brott mellan 8 till 14 år 

och upphör att begå brott mellan 20 till 29 år. Han redovisar att anledningen till att ungdomarna inte 

utvecklar en kriminell karriär kan vara att gärningsmannen ingår äktenskap, blir religiös, flyttar etc. 

Anledningen till att de brott uppstår kan vara misslyckanden i skolan, hyperaktivitet, impulsivitet eller 

föräldrarnas inflytande på barnen.  

 

Sehlin har gjort sin undersökning utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Han har intervjuat medlare och 

poliser från Hudiksvall och Örnsköldsvik om deras medlingsverksamhet. Men Sehlin lägger störst fokus 

vid att undersöka de ungdomar som har deltagit i medling och de som inte har deltagit i medling. Sehlin 

använder sig således av en kontrollgrupp för att kunna definiera dessa skillnader. De personer som 

medverkar i studien är mellan 8 och 18 år. Kontrollgruppen är identisk med experimentgruppen i antal, 

ålder, kön, etnicitet, brottstyp, brottshistorik, sociala egenskaper och demografiska förhållanden. Tiden 

för att utvisa om ungdomarna begick återfall i kriminalitet var under en treårsperiod.  

 

Resultaten visar att ungdomar som deltagit i medling har återfallit i mindre utsträckning jämfört med de 

ungdomar som inte har deltagit i medling. Risken för att återfalla i brott var dubbelt så stor för de 

ungdomar som inte deltagit i medling. Sehlin upptäckte också att den största skillnaden i 

återfallsfrekvensen återfanns mellan pojkar och flickor. Risken för att en pojke skulle återfalla i brott var 

ca fyra gånger större än att en flicka skulle återfalla i brott.  
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Sehlin förklarar varför gärningsmännen inte återfaller i brott efter medling på grund av skam. Den unge 

lagöverträdaren känner skam över att ha begått ett brott, detta gör även att gärningsmannen känner av 

skam även från familjen och hans eller hennes omgivning. Då gärningsmannen träffar offret får han/hon 

möjlighet att ta ansvar och att hantera ilska och skam. Det Sehlin menar är att medling lyfter fram 

skamkänslorna hos gärningsmannen genom att möta brottsoffret ansikte mot ansikte. Det kan antas att 

ungdomarna som deltagit i medling fått insikt i hur brottshandlingarna har påverkat brottsoffret, vilket 

innebär att gärningsmannen känt skam och ånger som en följd av brottet. Detta blir i sin tur en inre 

straffmekanism som verkar som att sannolikheten för att brottshandlingarna ska återupprepas minskas.  

 

9.2. Medlingens påverkan ur ett brottsofferperspektiv 

I en amerikansk studie så skriver författaren att enligt VORP8 så ska medling innebära fördelar för offer. 

Några av dessa är att brottsoffer ska ges möjlighet till att få sin skada gottgjord av gärningsmannen, 

exempelvis genom betalning eller att gärningsmannen reparerar materiella skador som han/hon åsamkat. 

Offer får möjlighet till att bearbeta sina känslor genom att berätta hur det påverkat denne. De kan ställa 

frågor och få svar på dem. De har vidare möjlighet att vara förstahandspart i ärendet. Offer har möjlighet 

att ändra attityd och uppnå en förlåtelse och möjligen kunna acceptera att gärningsmannen senare 

kommer att leva ute i samhället (Wright 2002:654,656). En annan studie pekar på att medling motverkar 

att offer känner sig dubbelt utsatta. Enligt studien så får brottsoffer inte vara en del i en rättegång, vilket 

kan skapa ilska, frustration, maktlöshet och sårbarhet hos brottsoffren. I och med detta kan offer känna 

sig dubbelt utsatta, först av gärningsmannen sedan av det juridiska rättssystemet. När medling utförs så 

får de vara en agerande part där de kan uttrycka sina känslor, få svar på frågor samt få någon sorts 

ersättning som är relaterat till brottet (Umbreit 1993:69f). 

Fler studier har utförts där man lägger fokus vid brottsoffrets känslor relaterat till medling. En studie 

som är gjord av Jung Jin Choi, Diane L Green och Stephen A Kapp har år 2010 utfört en kvalitativ studie 

A Qualitative Study of Victim Offender Mediation: Implications for Social Work och skriver om offer i 

samband med medling. Resultaten av studien visar att ju grövre brott som offer utsatts för desto mer 

känsloladdat är mötet mellan parterna. Men oavsett allvarligheten i brotten var brottsoffer mest 

intresserade av att få vetskap om anledningen till varför brottet begåtts. Författarna berättar att när en 

rättegång ska hållas så får parterna inte tala med varandra, så medling är därför ett bra sätt att 

kommunicera under denna tid.  

 

Författarna lyfter även fram att offer inte alls får information om medling i samma utsträckning som 
                                                 
8 VORP står för Victim/Offender Reconciliation Programs och startade år 1974 i USA och Kanada. 
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gärningsmännen. En del offer ville därför föra fram att mer information skulle vara av betydelse. 

Samtidigt fanns även de brottsoffer som ansåg att ytterligare information inte var nödvändigt.  

 

Resultaten visar också på att brottsoffer hade svårt för att uppfatta gärningsmännens ursäkter som 

uppriktiga eller tillräckligt ångerfyllda. Ändå så accepterade brottsoffer ursäkten.  

Brottsoffrena tyckte att deltagandet i medling gav dem möjligheten att få ett avslut och kunna gå vidare. 

Om brottet inte når fram till rättegång så känner inte brottsoffret att de får ett riktigt avslut. Vid medling 

fick de chansen att prata med varandra. Offret kände då att en tung vikt lyftes av från axlarna. Offret 

slapp då att bära på något som plågade dem. De hade istället överlåtit bördan till gärningsmannen och 

det blev på så vis lättare att släppa taget och gå vidare. Möjligheten till att få konfrontera 

gärningsmannen var en lättnad, då offer fick möjligheten att ställa de frågor de ville ha svar på och visa 

sina känslor som brottet medfört. De har efter medlingen kunnat börja återhämta sig igen.  

 

Steve Kirkwood (2010) skriver i sin artikel Restorative justice cases in Scotland: Factors related to 

participation, the restorative process, agreement rates and forms of reparation utifrån brottsoffers 

medverkan i medling. Medling är delvis till för att brottsoffer ska bearbeta händelsen efter brottet och få 

en förklaring och ursäkt av gärningsmannen. Författaren skriver att de flesta, både offer och 

gärningsman, är mest intresserade av att få kommunicera med varandra. Ibland kan dock brottsoffer oroa 

sig för sin säkerhet på grund av rädsla för gärningsmannen och vill därför inte medverka. Det är en 

avvägning som de själva gör om fördelarna med mötet överväger nackdelarna. Andra vill inte medverka 

i medling eftersom de anser att de redan har tagit itu med problemet och gått vidare. Offer vill generellt 

sätt medverka för att de vill att gärningsmannen ska veta hur brottet påverkat dem och få en förklaring 

och en ursäkt. 

 

Resultaten av studien visar att offer inte vill utsättas för ytterligare smärta och att de är omedvetna om 

gärningsmannen är ångerfull eller inte. Om offret tillfrågas om medling efter att gärningsmannen har 

blivit tillfrågad är det mer troligt att de vill involvera sig i medling. Orsaken är att offret då är medveten 

om att gärningsmannen vill förbättra sig och har tagit på sig ansvaret för sina egna handlingar.  

 

Att brottsoffer har svårt att acceptera den förlåtelse som gärningsmännen ger styrker även Jung Jin Choi 

och Margaret Severson (2009) som har gjort en kvalitativ studie ”What! What kind of apology is this?”: 

The nature of apology in victim offender mediation. De undersökte deltagarnas erfarenheter och bland 

annat offrets perspektiv. Resultaten visar på att offer har svårt att acceptera en ursäkt från 

gärningsmannen då de inte uppfattar ursäkten som uppriktig eller trovärdig. En del offer kände sig 
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pressade till att acceptera ursäkten, medan andra offer accepterade den av egen vilja. En del av dem som 

accepterade ursäkten frivilligt kände sig dock fortfarande upprörda över anledningen till att brottet 

begåtts. De offer som uppfattade ursäkten som oäkta trodde att gärningsmännen skrev och bad om ursäkt 

för att de var tvungna till detta, inte för att de ville. En av gärningsmännen uttryckte sin ursäkt som att 

det var skönt att lyfta från sina axlar, men detta var inte nog för offret då de inte upplevde ursäkten som 

äkta. Därför visar det sig att ursäkten inte reparerar för skadan som brottet orsakat. 

 

Jo-Anne Wemmers och Katie Cyr (2006) skriver om medling är rättvist utifrån ett brottsofferperspektiv 

och har utfört en kvalitativ studie, What fairness means to crime victims: a social psychological 

perspective on victim-offender mediation, som undersöker om brottsoffer känner sig rättvist behandlade i 

samband med medling. Resultaten visar att offer söker mer än bara en möjlighet att uttrycka sig. Det 

räcker inte med att ställa krav, de vill också få sina röster hörda. Offer ville att gärningsmannen och 

medlare skulle höra deras upplevelser av vad som inträffat. Offer upplevde först medling som rättvist när 

de fick berätta sin version av händelsen. 

 

Det framgår också att offer som hade mycket kontakt med medlaren upplevde att de blivit informerade 

om medling så att de förstod innebörden. Författarna skriver att om man valde att investera i mänskliga 

resurser så skulle detta kunna bidra till att offer känner sig rättvist behandlade.  

 

Jo-Anne Wemmers och Katie Cyr (2005) skriver i en annan rapport Can mediation be therapeutic for 

crime victims?  An evaluation of victims experiences in mediation with young offender om huruvida 

medling hjälper eller hindrar den helande processen av offers bearbetande. Den reparativa rättvisan är till 

för att hjälpa offer med deras lidande. Det underlättar om brottsoffers rädsla inte hindrar dem att delta i 

medling. Författarna skriver att offer beskrivs som den part som glöms bort i samband med medling och 

att deras helande kommer i andra hand. Författarna utforskar relationen mellan medling och offers 

återhämtande. Denna undersökning baserar de på intervjuer med brottsoffer som har deltagit i medling. 

De fokuserar på de offer som är individer inte en organisation eller verksamhet. Respondenterna 

frågades om deras attityder och upplevelser.  

 

Resultaten visar att tre fjärdedelar av respondenterna upplevde rädsla för att möta sin gärningsman. 

Samtidigt visade det sig att rädslan inte utgjorde en faktor för att inte delta i medling. Näsan alla 

brottsoffer upplevde medling som något positivt. När författarna undersökte om deras rädsla hade 

påverkats av mötet med gärningsmannen upplevde nästan alla att den hade påverkats och blivit mindre. 

En person i undersökningen talade om ökad rädsla, men detta berodde på att offret upplevt att 
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gärningsmannen inte ångrade sin handling. Offret upplevde då att brottet kunde återupprepas. 

Majoriteten brottsoffer kände att medlingen hade hjälpt dem att släppa händelsen och gå vidare och att 

det hade gett en positiv psykologisk effekt. Resultaten visade därför att mötena är terapeutiska för 

brottsoffret. Inget trauma orsakades av medlingen.  

 

Som tidigare forskning visar är att brottsoffer uppfattas komma i andra hand. Artikelförfattarna Mark S. 

Umbreit, Bradshaw och William skriver om en ökad delaktighet för brottsoffer i artikeln Victim 

experience of meeting adults vs. Juvenile offenders: a cross-national comparison från 1997. Brott som 

begås av gärningsmän ses som en kränkning av staten, inte ett brott mot en människa. I och med detta så 

hamnar offer utanför rättsprocessen där de har få möjligheter till att uttrycka sina behov av information 

om brottet, låta gärningsmannen få reda på hur brottet påverkat offrets liv eller att få någon form av 

ersättning. Reformer som har genomförts syftar till att offer ska få en ökad delaktighet i rättsprocessen 

och få chansen att uttrycka sig till gärningsmännen (Young 1993 återgiven i Umbreit, Bradshaw och 

William 1997:1). 

 

Medling mellan gärningsmän och offer är något som ger offer möjlighet till en aktiv roll i processen där 

offret kan uttrycka sig enligt vad som ovan är skrivet. Medling vid brott skiljer sig från annan medling 

som till exempel vid skilsmässa eller vårdnaden om ett barn. I sådana tvister är båda parter medverkande 

till konflikten. Skillnaden i gärningsman och offerrelaterad medling är att ett brott har begåtts av en 

person mot en annan, i detta fall så är inte båda parter medverkande i konflikten. I gärningsman och 

offerrelaterad medling fokuseras på dialogen med betoning på offrets helande, gärningsmannens 

ansvarsskyldighet och återgäldningen av de skador och förluster som brottet inneburit (Umbreit, 

Bradshaw och William 1997:1-2). 

 

Vidare skriver författarna att de ämnar undersöka effekten av medling, om det finns någon skillnad på 

offers tillfredsställelse och attityd mot medlingen om offren möter vuxna förövare kontra 

ungdomsbrottslingar. I studien genomförs ett kvasie-experiment med två kontrollgrupper där man 

undersöker skillnader mellan grupperna över vad de anser om tillfredsställelsen av det juridiska 

systemet, tillfredsställelsen av medlingens utfall och effekterna av medling på det subjektiva lidandet 

hos offret angående brottet. Studien anger följande hypoteser: 1) Offer i ungdomsbrottslingsrelaterad 

medling har högre nivåer av tillfredsställelse med rättsväsendet än offren i vuxenrelaterad medling. 2) 

Offer i ungdomsbrottslingsrelaterad medling har högre nivåer av tillfredsställelse med medlingens utfall 

än i vuxenrelaterad medling. 3) Offer i ungdomsbrottslingsrelaterad medling upplever mindre subjektivt 

lidande än offer i vuxenrelaterad medling (Umbreit, Bradshaw och William 1997:1,3). 
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Resultaten visade på att den första hypotesen inte stämde, det fanns ingen skillnad mellan grupperna i 

tillfredsställelsen med systemet eller några attitydskillnader mot medling. Vad gäller den andra 

hypotesen så kunde den också förkastas. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna gällande 

tillfredsställelsen med medlingens utfall. Båda grupperna rapporterade en hög tillfredsställelse med en 

liten avvikelse. Den tredje hypotesen visade på skillnad mellan grupperna. Offer som utförde medling 

med ungdomsbrottslingar var mindre rädda att gärningsmannen ska begå ett till brott mot dem eller att 

gärningsmannen ska begå brott mot någon annan. Offer som utförde medling med vuxna gärningsmän 

var mer rädda att de skulle begå brott mot dem eller andra igen. Studien visade även på att offer som 

genomförde medling med ungdomsbrottslingar var mer villiga att delta i rättsprocessen än i den gruppen 

med de vuxna gärningsmännen (Umbreit, Bradshaw och William 1997:7-8). 

 

Slutligen skriver de att studien är ett belägg för att använda sig av medling i större utsträckning för äldre 

gärningsmän. Medling är i stor utsträckning inriktad på ungdomsbrottslingar i Nordamerika men i och 

med att offer känner en tillfredsställelse med medlingsprogrammen oavsett gärningsmännens ålder så 

borde medlingsprogrammen utvecklas på ett bredare plan där det finns plats för vuxna gärningsmän. 

Detta är särskilt viktig ur ett reparativt rättviseperspektiv det vill säga att offer har behovet av att bli mer 

lyhörda för deras behov (Umbreit, Bradshaw och William 1997:9). 

 

Artikelförfattaren Mark S. Umbreit (1994)  ställer sig även dem emot att medlingen är rättvis för båda 

parter. De presenterar fyndet av en utvärdering, Crime victims confront their offenders: the impact of a 

Minneapolis mediation program i ett medlingsprogram mellan gärningsmän och offer. Han använder sig 

av en kvasie-experimentell forskning som innefattar 516 intervjuer med 441 offer och 

ungdomsbrottslingar med intervjuer före och efter medling, samt intervjuer med två kontrollgrupper. 

Tidigare studier som gjorts har visat på att medling har positiva effekter och att medlingen är rättvis mot 

båda parter. Dessa studier är enligt författaren tunna i sin design eftersom att de inte har använt sig av 

någon kontrollgrupp. Det är på grund av detta som denna studie genomförs (Umbriet 1994:436-438). 

 

Slutsatserna av studien var att själva medlingsprocessen har starka effekter på att humanisera 

rättssystemets svar på brott för offer och gärningsmän. Medlingsprocessen hade en utmärkande 

signifikant effekt när det gällde brottsoffer jämfört med kontrollgrupperna. Detta sker trots att både offer 

och gärningsmän indikerade på att de var nöjda och kände sig rättvist behandlade under medlingen. 

Studien visade även på att offer som genomgått medling var mindre rädda och oroliga. Författaren 

menar på att denna slutsats är viktig i ett bredare perspektiv. I det vanliga rättssystemet är det vanligt att 
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offer känner sig maktlösa och sårbara. Det fanns även en signifikant inverkan på sannolikheten att 

gärningsmän åtgärdar skadan på något sätt i större utsträckning än i det vanliga rättssystemet (Umbreit 

1994:445f).  

 

Anledningen till att vi har valt att presentera dessa två perspektiv är på grund av att den forskning som 

finns kring medling är fokuserad på brottsoffer och gärningsmän. Det är kring dessa två perspektiv de 

finns forskning kring och inte något om själva medlingsprocessen. Däremot så är brottsoffer och 

gärningsmän centrala i medlingsprocessen. Medlingsprocessen utgår från dessa perspektiv och det är 

därför den finns. Perspektiven är därför av  vikt för undersökningen. Genom att presentera forskning 

kring gärningsmän och brottsoffer så ser man medlingsprocessens påverkan i realiteten. Vi har 

presenterat dessa för att kunna förklara och tydliggöra effekterna av medlingsprocessen, vilket vi senare 

använder i vår analys. 

 

10. Teoretiska Begrepp 

Vi har haft svårt för att hitta något enhetligt teoretiskt begrepp som vi kan använda för att analysera 

medlingsprocessen i sin helhet. Däremot är det så att eftersom vi pratar om att man medverkar, att man 

tillsammans konstruerar processen så finns det olika skilda teoretiska begrepp som vi uppfattar kunna 

vara högst relevanta för varje aktör i konstruktionen av processen. Då valde vi följande begrepp: 

  

 

 

Vi har lagt märke till att medlingsprocessen handlar mycket om procedurer inom processen vilka dessa 

tre begrepp karaktäriserar. Fairness kan ses som en procedur om att det ska gå rätt till inom processen, 

mediation kan ses som en procedur där själva medlingen utförs samt reparativ rättvisa som kan ses som 

en procedur i att den är grunden för medlingens filosofi. På så vis länkar dessa begrepp in i varandra, 

dessa tre begreppen blir på så sätt våra explorativa redskap.  

 

Vi har valt att använda oss av begreppet fairness till politikerna samt till brottsofferjouren. Anledningen 

till att begreppet används till politikerna är på grund av att det är dem som styr och bestämmer, så 

begreppet fairness är nödvändigt att använda på politikerna på grund av den makt de besitter. 

Anledningen till att begreppet fairness används till representant för brottsofferjouren är på grund av att 

de inte är en del av processen, detta trots att de jobbar med brottsoffer, tanken är att använda fairness till 

brottsofferjouren för att se deras uppfattning om att de inte är en del i processen. Begreppet reparativ 

rättvisa används till polis samt socialtjänst eftersom att vår uppfattning är att de jobbar utefter det 

Fairness Mediation Reparativ rättvisa 



 
 

 
 

25

retributiva rättssystemet9. Vi har valt att använda begreppet mediation till medlaren eftersom att det är 

denna som genomför medlingen. 

 

10.1. Fairness 

Fairness tolkas som fair, rent spel, det vill säga att något är renhårigt eller schysst. Fairness handlar om 

uppfattningen av att något har gått rätt till, att det blir lika för alla där ingen får mer eller mindre av 

någonting. Låt oss demonstrera i följande exempel: Två barn ska dela på en tårta så de får var sin tårtbit, 

båda barnen är ivriga om att få den största biten. Lösningen de kom fram till för att det skulle vara fair i 

denna situation var mycket enkel. Det ena barnet skar tårtan medan det andra barnet fick välja tårtbit. På 

så sätt skar barnet tårtan så att det blev två lika stora bitar, detta för att barnet som skar inte skulle få en 

mindre bit. Att agera enligt fairness kan sägas vara att personer är med i ett system eller en verksamhet 

där alla enskilda individer i verksamheten är med och bestämmer om reglerna på platsen för att uppnå ett 

så rent spel som möjligt.  

 

Ska man behandlas olika ska man ha olika föreställningar och det råder enighet om att det ska få slå 

igenom10. Det finns en fairnessmodell; the fairness triangle som behandlar beslutsfattanden av 

beslutsfattares krav på vad de måste göra gentemot de som blir berörda av beslutet. Modellen består av 

tre aspekter – procedural fairness, substantive fairness och relational fairness (Hamilton 2009:4-6, 

Stolpe-Kaustinen 2007:47). 

 

1). Procedural fairness 

Denna aspekt relaterar som sagt till beslutsfattanden, och kräver att berörda personer ska få information 

före, under tiden och efter att ett beslut fattas. Detta är relaterat till alla de personer som kommer att 

påverkas av detta beslut. De berörda personerna ska även få chansen att göra sig hörda om vad de anser 

om beslutet. Beslutsfattaren ska även visa på orsaken bakom beslutet samt beskriva varför det är viktigt 

att utföra på ett sätt så att de berörda förstår (Hamilton 2009:7). 

 

2). Substantive fairness 

Denna aspekt inriktar sig på att beslutet i sig självt ska vara rättvist. Även denna aspekt innehåller vissa 

kriterier för att beslutet ska uppfattas som rättvist. Personen bakom beslutet måste inneha expertis och 

jobba efter lagen, olagliga handlingar är ej tillåtna. Beslutet måste vara rimligt och förståeligt för de 
                                                 
9 Vårt rådande rättssystem 
10 Detta kan man se som en positiv diskriminering som kan relateras till barn med funktionsnedsättningar. Barn 
som har olika behov får extra hjälp. På detta sätt är det en diskriminering eftersom de behandlas annorlunda än 
andra barn. Men dock är detta positiv diskriminering eftersom barnen är i behov av detta.  
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personer som blir berörda av beslutet. Beslutet får inte på något vis vara diskriminerande mot de berörda 

personerna och beslutet får inte vara förtryckande mot de berörda personerna (Hamilton 2009:10). 

 

3). Relational fairness 

Denna aspekt handlar om att man som berörd person inte görs hörd på olika sätt, men även att bli dåligt 

eller oförskämt behandlad. För att detta inte ska kunna hända så finns det vissa kriterier som måste 

uppfyllas. Dessa är att beslutsfattaren ska ta tid till att lyssna, vara anträffningsbara, respektera 

konfidentialitet, vara tydlig om vad denne kan göra och inte och be om ursäkt om fel har uppstått 

(Hamilton 2009:12). 

 

10.2. Mediation  

Medling som är en treparts-intervention i konflikter har använts i tusentals år i diplomatiska och andra 

sammanhang. Det engelska begreppet mediation är nu för tiden ett brett samlingsbegrepp eftersom det 

används inom alla olika konfliktinterventioner. På grund av detta så har det gjorts en 

begreppsavgränsning för olika interventioner. Denna avgränsning utmynnade i sex skilda 

medlingsformer som presenteras nedan (Glasl, Entwicklungsberatung och Salzburg 2007:1,8).  

 

1) Notariemedling: Denna medling handlar om att protokollföra eller leda ett medlingssamtal.  

2) Processledsagande medling: Denna typ av medling går inte på djupet med parternas problem. Istället 

är medlarens funktion att övervaka processen och uppmuntra och stötta parterna genom medlingen för 

att de själva ska finna ut en lösning på sin konflikt. 

3) Transformativ medling: Denna medlingsform går ut på att förändra relationer och förhållningssätt hos 

parterna, det vill säga ett tillvägagångssätt för att uppnå denna strävan är att under lång tid använda sig 

av en djupgående ledsagningsprocess. 

 4) Strukturerad medling: Denna typ av medling används när parterna ska förhandla om något. 

5) Domstolsrelaterad medling: Denna typ av medling är mycket strikt formaliserad. Här är det inte 

parterna själva som kommer fram till en lösning. Istället är det domstolen som lägger fram lösningen för 

parterna. 

6) Maktbaserad medling: Denna typ av medling sträcker sig så långt det går från ursprungsbegreppet 

medling. Här är det våld, hot och makt som styr (Glasl, Entwicklungsberatung och Salzburg 2007:8). 

 

Medling är som sagt ett brett begrepp eftersom att det används i många olika sammanhang. Medling 

skulle möjligen kunna delas upp i två huvudkategorier: Medling som inte är brottsrelaterade och medling 

vid brott. Medling som inte är brottsrelaterad består av två parter som är oeniga och därav genomför 
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medling för att finna en lösning dem emellan. Sådan medling kan till exempel vara affärsmedling, 

skolmedling, familjemedling och så vidare. Denna typ av medling går ut på att de tvistande parterna ska 

komma fram till en lösning genom att använda sig av en opartisk medlare (Wahlin 2005:11). 

 

Medling vid brott innebär att en person har begått ett brott mot någon annan. På så sätt är inte båda 

parter delaktiga i tvisten, istället så är den ena parten en gärningsman och den andra parten är offer.  

Medling vid brott bygger på samma principer som vid medlingen i den första kategorin medling, men 

det är grundprinciperna som skiljer sig. Vid medling vid brott så ligger fokus snarare på förståelse än på 

försoning. Brottsoffer vill ofta få förklarat för sig varför brottet begicks mot just denne, motivet bakom 

brottet osv. samt vilka konsekvenser brottet innebar för brottsoffret. På detta sätt får brottsoffret chansen 

att bearbeta händelsen. Gärningsmän skall få en ökad insikt om vilka konsekvenser brottet innebar för att 

inte begå fler brott i framtiden. Personen får även chansen att reparera skadan på ett lämpligt sätt som 

orsakats av brottet. Medling vid brott kan sägas handla om att rätta till de skador som orsakats av brottet. 

Medling vid brott bygger på frivillighet för båda parter. Om någon av parterna inte önskar genomföra 

medling så kan denne välja att inte genomföra medling (Medlingslagen 3§ 2010:1617, Wahlin 2005:11f).  

 

10.3. Reparativ rättvisa 

Medling bygger på en underliggande filosofi kallad restorativ justice – reparativ rättvisa är benämningen 

på svenska. Till skillnad från det retributiva rättssystemet som är vårt rådande rättssystem (bestraffande 

rättssystem) så bygger reparativ rättvisa på att offer och gärningsmän möts för att genom en dialog göra 

upp med varandra. I reparativ rättvisa så blir offer och gärningsmän huvudpersoner under den process 

som utförs av medling. Gärningsmannen får möjlighet att erkänna sig skyldig till det brott denne begått 

mot personen, samt att denne har en möjlighet att försöka gottgöra det han/hon förstört. I det retributiva 

rättssystemet11 så anses skadan vara gjord mot samhället och inte mot den enskilda individen som är 

berörd av brottet. Dessa berörda parter, offer/gärningsmän, får då en sekundär roll i rättsprocessen. 

Skulden ska bevisas och gärningsmannen ska dömas utefter de rådande påföljdsbestämmelserna. Ur ett 

skuldperspektiv ligger gärningsmannens skuld till samhället ur ett retributivt synsätt och ur ett reparativt 

synsätt ligger gärningsmannens skuld till offret (Zehr 1990 återgiven i Wahlin 2005:12). 

 

Den reparativa rättvisan har inte vuxit fram teoretiskt. Den har vuxit fram ur en praktik som sedan 

teorier vuxit fram ifrån. Det finns enligt Briaitwaite och Strang (2001) två sätt att betrakta reparativ 

rättvisa. Dessa två är processuppfattning och värdeuppfattning. Processuppfattningen innebär att 

                                                 
11 Vårt rådande rättssystem 
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parterna under reparativ rättvisa är delaktiga under medlingssessioner som syftar till att båda parter ska 

hjälpas. Värdeuppfattningen innebär att den reparativa rättvisan styrs av ett helande synsätt. Synsätt som 

innefattar detta är demokrati, socialt stöd, omsorg, kärlek och kommunikation (Briaitwaite och Strang 

2001 återgivna i Wahlin 2005:12-13). 

 

Ett annat sätt att se på den reparativa rättvisan är förlåtelsen. Hämnd ligger nära till hands när ett brott 

har begåtts, det hör inte till ovanligheterna att offer känner stor vrede och vill ge igen mot 

gärningsmannen. Vårt rådande straffsystem utövar denna hämnd åt oss då systemet är uppbyggt på att 

hämnd ska råda i form av straff mot den skyldige. Detta är inte är ett bra sätt för offer att komma vidare i 

livet. Förlåtelse är betydligt mycket effektivare för att offret ska kunna gå vidare i sitt liv, vilket i sin tur 

även kan hjälpa gärningsmannen (Gehm 2003 återgiven i Wahlin 2005:13-14). 

 

11. Beskrivning av aktörerna 

I vår studie har politiker, polis, socialsekreterare, medlare och brottsofferjouren intervjuats. Under detta 

avsnitt kommer deras funktion att presenteras lite kort och varför de är viktiga respondenter i en 

explorativ ansats. Dessa aktörer är offentliga personer som representerar och talar utifrån sina roller.  

 

11.1. Politiker 

Att medling existerar i Sverige beror på politiska beslut, därav anser vi att det är av intresse för vår 

studie att intervjua politiker för att få synpunkter om medlingens process. I vår undersökning har vi valt 

att intervjua två politiker, en centerpartist och en kristdemokrat från det borgliga rådande blocket. Detta 

eftersom de är ledande och styr de politiska besluten.  

 

11.2. Polis 

Polisen är första instansen i processen som leder till medling. Om gärningsmannen har erkänt brottet och 

inte är över 21 år så är polisen skyldiga att informera om medling, om gärningsmannen godtar detta så 

kontaktar polisen socialtjänsten (Odén, Wahlin, Lind och Carling 2007:28f). Anledningen till att polisen 

är intressanta för vår studie är på grund av att de utgör en direkt part i den process som vår studie ämnar 

undersöka. 

 

11.3. Socialsekreterare 

När socialtjänsten får kontakt av polisen angående medling är det deras uppdrag att ta kontakt med en 

medlare och informera om medling. Socialtjänsten kan själva agera som medlare. Det kan även förefalla 
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så att polisen har missat att fråga gärningsmannen, då kan socialtjänsten tillfråga gärningsmannen om 

medling. (Odén, Wahlin, Lind och Carling 2007:28).  Anledningen till att socialtjänsten är intressanta för 

studien är på grund av att de utgör en direkt part i den process som studien ämnar undersöka. 

 

11.4. Medlare 

Medlaren är den sista instansen i processen vi ämnar undersöka och är den part som inleder och är med 

under medlingsprocessen. Det finns två huvudkategorier medlare, lekmannamedlare och 

tjänstemannamedlare. Det är medlingsverksamhetens uppbyggnad som utgör vilken av dessa medlare 

som ska ta ärendet. När lekmannamedlare ska väljas ut så bedömer tjänstemannen för 

medlingsverksamheten ut den medlare som passar bäst för målet. Vid tjänstemannamedlare så väljs en 

medlare ut av medlingssamordnaren, den som väljs ut är den medlare som har tid och passar bäst till 

målet (Odén, Wahlin, Lind och Carling 2007:28,31). Medlare är av intresse för vår studie eftersom 

medlaren utgör en direkt part i den process vår studie ämnar undersöka. 

 

11.5. Brottsofferjour 

Brottsofferjouren är till för de personerna som blivit utsatta för brott av en annan person. Vanligt 

förekommande brott är rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld. Funktionen som de har är att vara en 

samtalspartner som ger information, råd och stöd till brottsoffret. Dessa personer kan även ge vägledning 

i brottsmålsprocessen. Brottsofferjouren kan även erbjuda utbildad personal, så kallade vittnesstöd, som 

kan förklara hur rättegången kommer gå till. Under rättegången så finns denna person med som ett stöd 

(Brottsofferjourens riksförbund). 

 

Anledningen till att vi valt att göra en intervju med en person från brottsofferjouren är för att ta reda på 

om de har en indirekt betydelse i processen där de behandlar brottsoffer. Om de inte har någon roll i 

processen så är brottsofferjouren fortfarande intressant för vår studie då de kan ha synpunkter på att vara 

en del av processen och vad de då skulle kunna bidra med.  

 

12. Resultat  

I detta avsnitt kommer alla våra intervjuer presenteras. Göran Äng är centerpartist och en av dem som 

var med och startade upp medlingsverksamheten på Höglandet. Per-Olof Sjöbergsson är kristdemokrat 

och har tidigare varit vice ordförande i socialnämnden. Lars-Erik Furuskog är polis och arbetar som chef 

på familjevåldsenheten där man handlägger ungdomsärenden. Mari Granath är medlare, hon är den enda 

som arbetar som medlare på Höglandet. Jöran Kjellberg arbetar som samordnare inom brottsofferjouren 
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och kommer också representera den verksamheten. Vi har också valt att intervjua en socialsekreterare 

angående medling men vi blev istället hänvisade till en socionom som arbetar inom öppenvården. 

Socialförvaltningen har mer eller mindre lagt över ansvaret med medling på bland annat Alexandra Cato 

på familjecentralen och detta är anledningen till att Alexandra får representera socialtjänsten.  

 

Våra resultat kommer att presenteras utifrån våra teman. Alla våra informanter har tilldelats olika 

teoretiska begrepp så alla medverkande kommer alltså inte presenteras under varje tema. Våra teman tar 

form utifrån de teoretiska begreppen, processen, erfarenheter samt samverkan/sekretess. Vi kommer 

senare att behandla dessa olika teman i analysen i relation till tidigare forskning och teoretisk förankring.  

 

12.1 Fairness  

Göran berättar att när han jobbade som åklagare så var det väldigt stort fokus på gärningsmannen i 

frågor som utredningar, lagföringar och påföljder. Det lades inte så mycket vikt på brottsoffret vilket 

Göran anser vara en svaghet. Idag menar Göran att brottsoffret belyses mer än vad det gjorde förr. Under 

medlingen menar Göran att varken gärningsmän eller brottsoffer är mer eller mindre viktiga, det är 

viktigt att utreda vad som hänt och att de som begått brottet ska stå till svars. Han anser att det är väldigt 

lätt att bli en brottsling, i synnerhet när man är ung.  

 

Göran menar att samhället behöver ingripa men att samhället samtidigt ska ha i åtanke att det är väldigt 

lätt att göra ett felsteg. Detta är Görans utgångspunkt vad gäller gärningsmän. Göran anser att man ska få 

en andra chans, så att man kan fortsätta leva sitt liv men att samhället ska ingripa tidigt. Man måste 

uppmärksamma de som är utsatta för brott. Vidare säger han att: 

 
[...] de flesta brottsoffer är helt oskyldiga till att brottet begicks, det finns undantagsfall då 
brottsoffret har provocerat fram det hela, men i de flesta fall så är brottsoffrena helt 
oskyldiga 

 
Göran menar att det är oundvikligt att utreda och lagföra. gärningsmännen men man måste 
uppmärksamma den brottsutsatte också, till exempel vilken situation den brottsutsatta befinner sig i 
vilket han menar man inte gjort tidigare. Göran säger att: 
 

[...] förr i tiden så var det svårt för brottsoffret att få någon talan, nu för tiden är det lättare. 
Saker som att ha en advokat som kan stötta och hjälpa och som kan föra ens talan som är 
till bara för brottsoffret 

 

Han tillägger att det annars är åklagaren som ofta för brottsoffrets roll. En åklagare har en betydligt 

bredare roll i rättsprocessen.  
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Polisen tar större hänsyn till brottsoffrena idag till exempel i anmälningsupptagandet med 
målsägandet, förhör och gör detta med omsorg och har en förståelse för att brottsoffret har 
en besvärlig situation. Denna förståelse märks på nya poliser, de är mycket mer medvetna 
om brottsoffer 

 

Polisen ska informera att det finns stödpersoner från brottsofferjouren eller kvinnojouren. Vidare säger 

han att om man visar omsorg och uppmärksamhet så uppskattas det av brottsoffrena. Effekten blir att 

brottsoffrena känner att de tas på allvar, att deras problem uppmärksammas och inte bara 

gärningsmannens. 

 

Göran berättar att man som brottsoffer kan reagera olika, något som de brukar ha gemensamt är frågan 

varför? Det är jätteviktigt för ett brottsoffer att få reda på varför just denne har blivit utsatt och av vem. 

En aspekt som Göran tar upp är om brottsoffret känner till eller rent av känner gärningsmannen,  

 
[...]då är det viktigt att man genom medling gör upp med varandra att när man träffas nästa 
gång att man kanske hejar på varandra och sedan går förbi varandra. Bara för att man har 
genomgått medling behöver man inte bli kompisar, men att man i alla fall kan komma 
överens och be om ursäkt och göra upp att när vi ser varandra så kan vi heja på varandra 
och sen är det bra, att de går åt var sitt håll istället för att en konflikt ska starta 

 

 Göran tror inte gärningsmän och brottsoffer är så olika på den punkten, de behöver prata ut om vad som 

hänt för att komma vidare med sina liv. Sen menar Göran att man kan bli kriminell så att det blir en 

livsstil, då är det inte så stor idé med medling, men för unga gärningsmän tror han att det är nödvändigt. 

 

Göran tycker att medling är rättvis, men att det hänger mycket på medlaren. Att medlaren i sin roll är 

trygg som person och är objektiv. Att de i sin roll respekterar att båda parter är jämställda. Dessa kriterier 

är enligt Göran otroligt viktiga: 

 
 Man får absolut inte trycka ner någon av parterna så att någon av dem hamnar i underläge. 

Ofta befinner sig gärningsmannen redan i underläge, men det kan även gälla brottsoffret 

som har en utsatt position. Medlaren ska vara objektiv och opartisk 

 

Göran berättar att när de startade medlingsverksamheten så låg åldersgränsen om informationsskyldighet 

vid 18 års ålder. Detta har med tiden korrigerats men Göran menar på att det är viktigt att fånga upp de 

unga brottslingarna eftersom att de är lättare att påverka. Göran säger att det inte ska vara helt uteslutet 

att även äldre ska få genomgå medling. 

 

Göran har svårt att se att medling skulle kunna fungera vid grövre brott. Sexualbrott däremot skulle, 

enligt Göran, kunna fungera i vissa fall men den brottsutsatte är ju då väldigt illa berörd. Men och andra 
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sidan säger Göran att de sexutsatta ändå får älta händelsen under ett förhör. Göran tror att det skulle vara 

svårt men han tycker att skulle vara intressant att prova, bara inte någon lider skada eller men av det.  

 

Att lyckas med medling är enligt Göran att båda parter vill mötas, att de lyssnar på varandra, att inte bara 

tänka på sig själv. Att lyckas är om  

 
[...] parterna förstår varandra och kan komma fram till någon slags uppgörelse där de kan 
be om ursäkt och förlåta och gottgöra eller ställa tillrätta på något sätt 

 

 En misslyckad medling enligt Göran är  

 
[...] när parterna inte menar allvar när man går in i en medlingssession, det kan vara att 
parterna inte respekterar varandra och att de inte lyssnar på varandra 

 

Görans vision är att medling borde användas i större utsträckning än vad det gör idag och att medling 

ska ha en mer betydande roll i rättsprocessen och att medling skulle kunna ersätta en rättegång. 

 

Per-Olofs syn på medling är att den är bra om den kan ge ett bättre resultat. Han har för övrigt ingen 

direkt koppling till medling. Per-Olofs syn på gärningsmän respektive brottsoffer är att  

 
[...] det är lätt för en gärningsman att komma fel och att man ska försöka få denne att 

komma tillrätta. Brottsoffer kan komma till insikt i form av förståelse [...] 

 

Enligt Per-Olof så beror denna förståelse på brottets allvarlighetsgrad. De fördelar Per-Olof ser med 

medling som metod är att båda parter känner att de har ställt upp, att inte bara den ena har fått rätt. De 

nackdelar Per-Olof ser med medling som metod beror på vilken nivå det handlar om.  

 
Man ska inte genomföra medling med att komma undan, det ska finnas en mening med 

medlingen 

 

Med komma undan menar Per-Olof att gärningsmannen verkligen ska känna att han/hon har gjort är. 

Per-Olof anser att det beror på den enskilde individen om medling är rättvis eller inte. Det är bra att det 

finns en åldersgräns på 21 år finns. Ju yngre desto större förutsättningar för medling. 

 

Ju yngre man är har man lättare för att förändra sig, ju äldre man blir desto svårare att ändra sig. Per-

Olof har inga kommentarer på att lagen avråder vissa typer av brott. Per-Olof menar att medling är bra 
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då de berörda parterna kan prata med varandra och man kommer överens om något utan att gå vidare 

efter den uppgörelsen. Tillfällen då man inte kan använda medling enligt Per-Olof är vid brott som mord, 

vid sådana grova brott måste man enligt Per-Olof avlägga ett avskräckande straff. Per-Olofs vision med 

medling är att båda parter vill genomföra medling och att efter medlingssessionen, 

 
[...] att båda parter känner att de mår gott, att de känner att de har gjort rätt och känna att 

båda parterna uppfattar varandra som människor 

 

Jöran har tidigare kommit i kontakt med medling utanför den ideella verksamheten och tycker att detta 

är en jättebra metod. Dock har han inte kommit i kontakt med det på brottsofferjouren men tycker 

absolut att det vore användbart för vissa personer som kommer till brottsofferjouren.  

 
De kan komma överens om att låta bli varandra. Det är bra att ungdomar slutar terroriserar 

varandra i skolan och går förbi och kan heja men inte mer då va 

 

12.2 Reparativ rättvisa 

Lars-Erik Furuskog tycker att medling är ett utmärkt instrument, det är mycket positivt att målsägande 

och misstänkt kan träffas under andra former och be om förlåtelse eller få en förklaring. Det är positivt 

för båda parter. Det som är bra med medling är att det förebygger brott. Gärningsmannen får träffa offret 

och se vad han har ställt till med, detta förs senare vidare ut i gängen. Det som kan vara en nackdel med 

medling är att man inte kan nå alla eftersom medling bygger på frivillighet.  

 

Det är viktigt att man inte blandar ihop det rådande rättssystemet med medlingsprocessen, utan att man 

håller dem var för sig. Den som har gjort sig skyldig till brott ska sona för detta, det är grundläggande i 

lagarna. Dock är det bra att medlingsverksamheten kan stötta upp eftersom det är brottsförebyggande. 

Medlingen får gärningsmannen att tänka till, om man deltar i medling kan detta ha betydelse för den 

fortsatta brottskarriären. För brottsoffer är det också positivt, om de väljer att de vill träffa 

gärningsmannen. Lars-Erik anser att det även är bra i de fall där offret är en butik, då kan 

gärningsmannen träffa en företagsrepresentant så att denne förstår att även ett företag kan lida av 

ekonomiska förluster. Vad Lars-Erik anser att åldersgränsen på 21 år, kan vara vettig, att man håller sig 

till ungdomar i alla fall än så länge. 

 

Vidare säger han att medling inte är tillräckligt utvecklat för att kunna erbjudas till alla. En annan sak 

som behöver utvecklas är begränsningen av brott som finns i medlingslagen. Med detta menar han att 
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man skulle kunna utöka,  

 
[...] att det inkluderar även grövre brott, men ofta handlar det om väldigt känsliga saker. För 
nuvarande kan det nog vara bra som det är, men man skulle kunna utveckla det om man är 
försiktig 

 

Det som Lars-Erik anser vara det optimala med medling skulle vara om gärningsmannen får ett så 

lindrigt straff som möjligt, att båda parter kan ta i hand och gå vidare samt att ingen brottslig verksamhet 

fortsätter. Det som han anser vara en misslyckad medling är då gärningsmannen inte insett vad han ställt 

till med, att parterna skiljs utan att komma någonstans.  

 

Alexandra Cato förklarar att det är bra att medling finns att erbjuda vid exempelvis snatteri eller stöld i 

affär och liknande. Alexandra menar att det är många som inte vågar gå tillbaka eftersom de skäms för 

det de har gjort och tycker att detta är väldigt pinsamt.  

 
Att kunna erbjuda medling gör att gärningsmannen får chansen att förklara sig och 
brottsoffret som exempelvis äger en affär kan tycka att det är ok att personen kommer 
tillbaka och handlar där 

 

Vidare säger hon att det är viktigt att gärningsmannen står upp för vad han eller hon har gjort, får 

förklara sig och be om ursäkt för det man orsakat. Det är bra för gärningsmannen att veta att det lönar 

sig att be om ursäkt. Det hon ser som en fördel med medling är att personerna snabbt får bemöta de 

känslor som kommer upp både för brottoffer och gärningsmän. Det kan röra sig om frågor som, 

 
[…] för det är inte ovanligt att personer som har blivit misshandlade eller butiker som har 
blivit utsatta för snatteri att de också kontaktar oss fältare av att de kan tycka det är jobbigt, 
och så blir det mycket av det här att: ja, nu var han här igår igen och hur vet jag att han inte 
snattar? 

 

Hon berättar att gärningsmannen genom medling får förklara att han/hon skäms och känner sig dum för 

det som inträffat. En annan fördel är att medling blir som ett brottsförebyggande arbete.  Alexandra 

tycker att det är positivt att Mari kommer in i medlingssamtalet som opartisk, då hon är tränad på detta. 

Vidare berättar hon att om någon utav dem på familjecentralen varit mer involverade i samtalet hade det 

blivit en nackdel i samtalet eftersom ungdomen känner dem. Ungdomen hade därför kunnat dra nytta av 

det. Alexandra talar om att vara opartisk.  

 
Det märker man ju att de går igång för att man tycker att: - åmen du får inte försvara 
honom. - Nej men det gör jag inte. Men alltså, det är mycket känslor som går igång och det 
är ju säkert så när Mari gör det också, men de kanske hanterar det på ett annat sätt i och 
med att de inte känner henne 
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Vidare säger hon att det är viktigt att medlaren är professionell och kan känna av under de första 

samtalen med respektive part att den ena personen inte kommer att förnedra eller kränka den personen 

som sitter mitt emot. Om detta är fallet är det viktigt att kunna avbryta samtalet om man anser att det inte 

är lämpligt. Man vill inte att någon ska få ett under- eller överläge över den andra. Varken brottsoffer 

eller gärningsman får drabbas på något sätt av medling. Parterna ska vara trygga och skyddade i 

situationen.  

 

Alexandra lyfter också fram att det hade varit bra om medling även kunde nyttjas för de som är över 21 

år. Dock tänker hon att det skulle krävas mer planering och tänkande när det rör sig om vuxna 

människor.  

 
Yngre personer är oftast lättare att möta på ett sätt där man kan förklara och få med sig 
dem. Vuxna har ofta konflikter som har hållit på under ett lägre tag. Det skulle vara bra att 
kunna erbjuda medling till alla, ändå är det viktigt att göra en bedömning i alla fall om 
medling är lämpligt och kan tillföra något positivt 

 

I andra fall då lagen avråder från brott i vissa fall kan säger Alexandra att det kanske inte är direkt 

lämpligt att ingå medling vid grövre brott. Hon berättar att det kan handla om att en part har ett 

underläge och en annan en maktposition. Att man inte befinner sig på samma nivå. Båda måste nog 

hjälpa sig själva först, sedan kan man tänka sig att träffas.  

 

Syftet med en lyckad medling anser Alexandra vara om brottsoffret får svar på de frågor eller 

funderingar denne har, att man får reda på varför det hände. Samtidigt som gärningsmannen får förmedla 

vad han/hon tänkte. Vidare säger hon att  

 
[...] lyckas behöver inte innebära att man ska träffas för att umgås utan att parterna kan 
mötas utan att det uppstår en konflikt. Man behöver inte prata med varandra, det viktigaste 
är om man kan undvika en framtida konflikt 

 

Det som Alexandra uppfattar som negativt skulle vara då någon part skulle känna sig förnedrad eller 

kränkt. Det är därför enligt Alexandra viktigt för medlaren att känna av om det ens är lämpligt att ingå 

ett medlingssamtal. Det värsta hade varit om personen mår sämre efter medlingen.  

 
12.3 Mediation 

Mari anser att alla möten med människor är bra, hon menar att det är svårt att vidmakthålla en konflikt 

om man pratar med varandra. Mari tror att ett kontrollerat möte sällan kan skada någon. Nackdelar med 
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medling menar Mari beror på medlaren exempelvis om man utfört ett dåligt förarbete, utöver det är det 

om någon av parterna blir kränkt.  

 

Att det finns en åldersgräns på 21 år anser Mari vara synd för de som är brottsutsatta. Som Mari ser det 

så spelar det ingen roll hur gammal gärningsmannen är utan hon skulle vilja att alla ska ha samma 

möjlighet till medling. Det får inte den brottsutsatte som det ser ut idag i och med åldersgränsen.  

 
Jag skulle vilja ge alla samma möjlighet och det får du inte som brottsutsatt om man har en 
åldersgräns på 21 år 

 

 Det händer ändå att Mari genomför medling med de som är över 21 år men det sker om hon har den 

tiden. Har Mari ett fullt schema så tvingas hon utesluta dem som är utanför lagen, vilket enligt henne är 

ett problem. Enligt Mari så avråder lagen inte vissa typer av brott, men man ska enligt henne betänka om 

det är en idé att genomföra medling i vissa fall. Här menar hon att det är flera faktorer som spelar in, det 

hänger mycket på medlaren. Vad medlaren har för erfarenhet, hur pass stabil medlaren är, en del medlare 

som exempelvis lekmannamedlare kanske inte kan utföra medling vid grövre brott. Mari poängterar att 

man inte får ta bort konflikten från den enskilde, om den enskilde verkligen vill genomföra medling så 

ska inte en lag kunna hindra att ett möte kan äga rum.  

 

Att lyckas med medling är enligt Mari att parterna har fått ut det de behöver av medling. 

En misslyckad medling är enligt Mari att  

 
[…] någon av parterna upplever att de har blivit kränkta eller skadade på något sätt. Eller 
att medlingen har givit dem någon slags men. Det skulle vara att misslyckas 

 

Mari pratar om sin opartiskhet där hon påpekar att det är något som man som medlare får jobba med 

hela tiden. Självklart är det så att hon berörs av deras berättelse och självklart är det så att hon måste 

hantera det på något sätt. En annan aspekt av att vara opartisk som Mari berättar är att  

 
Ibland är det så att jag tar med mig gärningsman eller brottsutsatt i bil till ett möte som bor 
långt härifrån och då kan det ju vara så att den andra parten upplever att vi har ett mycket 
närmre samarbete  

 

Vidare säger hon att det är svårt att hantera sådana situationer, det enda hon kan göra är att säga att hon 

är opartisk och att de förhoppningsvis godtar det. 

 

För att ta tillvara på gärningsmannens och brottsoffrets intresse är att  
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[…] alltså i förmötet när jag pratar med dem, vad är det dem vill få ut av en eventuell 
medling. Vad de har för rädslor inför detta både rent praktiskt och återställande [...] Men 
också känslomässigt. Att försöka vara så lyhörd som möjligt 

 

Mari berättar att det inte är hennes uppgift att jämka parternas åsikter. Mari säger att parternas berättelser 

nästan aldrig går ihop eftersom att de uppfattar händelsen på olika sätt. Maris uppgift i detta är att se 

varje berättelse för sig. Som hon själv säger så  

 
[...] det är ju inte jag som ska jämka utan de får lägga fram sina önskemål och sedan får de 
själva se om de kan på nått sätt få dem att passa med varann. Går jag in och säger, att du 
säger så och kanske skulle köpa det, då är det ju mitt förslag [...] Jag försöker låta bli att 
jämka tror jag 

 

Under själva medlingssamtalet så handlar det mycket om att kunna läsa av situationen, under första 

mötet så kan Mari och personen förutom att prata om händelsen komma in på saker som personens 

intressen. Detta för att Mari ska kunna skapa sig en bild av hur personen tänker och fungerar.  

 
12.4 Processen 

En fördel Göran Äng ser med medlingsprocessen är att det går fort, 

 
[...] har gärningsmannen erkänt brottet och vill genomföra medling så tar det inte lång tid 
innan ett medlingssamtal äger rum 

 

Vidare säger han att det är en obyråkratisk process vilket han anser vara positivt. Några nackdelar med 

medlingsprocessen ser inte Göran. Det finns inte heller något i medlingsprocessens som Göran skulle 

vilja förändra, istället menar han att medling borde integreras mer i rättsprocessen så som vid påföljder 

av straff.  

 

Göran anser att ett brott måste vara erkänt av gärningsmannen för att medling ska kunna äga rum. Om 

gärningsmannen inte har erkänt brottet så kan denne inte ta på sig skulden till brottet.  

 

De fördelar som Per-Olof ser med medlingsprocessen är ju tidigare ju bättre och att man ser den 

mänskliga faktorn. De nackdelarna Per-Olof ser med medlingsprocessen är mer utav en spekulation av 

eget tycke där han menar att själva medlingen ska vara kort och konsist. För övrigt tror Per-Olof att 

processen är ok. Per-Olof ställer sig osäker till hur han skulle vilja förändra processen och väljer att inte 

besvara den frågan.  
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Lars-Erik berättar att polisen så tidigt som möjligt ska komma in i medlingsprocessen, när de har en 

gärningsman är det deras skyldighet att informera om medling. Informationen om medling görs antingen 

vid förhöret eller vid anmälningsupptagandet.  

 
Det kan också vara vid förhöret att man tar det då. Det kan kanske gå ett par, tre veckor 
efter att ärendet har kommit in. Så håller man ett förhör kan det informeras då. Det är 
väldigt olika beroende på hur ärendet är, men så tidigt som möjligt 

 

Medlingen sker vid ett lämpligt tillfälle som medlare och polis tillsammans kommer överens om. Det 

kan vara innan polisens förundersökning är klar eller senare. Så polisen erbjuder medling då det kommer 

in en anmälan eller vid ett förhör, anmälan skickas sedan till socialtjänsten och så tas kontakten med 

medlaren.  

 
[…]det är viktigt att komma in så tidigt som möjligt, för jag tror att då har man nog mer 
känsla för ärendet, att både målsägande och misstänkta att man kan ställa till rätta det man 
har gjort […] 

 

Alexandra berättar att deras roll i medling är att presentera metoden, erbjuda den och förklara och 

informera på ett kortfattat sätt om vad medling innebär. Ibland kan det även handla om att motivera en 

person att vilja ställa upp i medling. Efter detta kontaktar socialtjänsten medlaren som sedan får kontakta 

parterna och informera dem mer ingående om medlingens innebörd. Ibland kan det även inträffa att de 

på familjecentralen får ta hand om återkopplingen för att se hur parterna tyckte att medlingen var. Men 

mestadels släpper vi ärendet och låter Mari meddela oss om hur det gått. Alexandra är endast med i 

början av medlingsprocessen alternativt i slutet om de ska göra återkopplingen.  Hon berättar att om dem 

hade från familjecentralen varit mer involverade i själva medlingsprocessen hade det varit en nackdel, 

själva grejen med medling hade försvunnit. Det är meningen att det ska vara en person som är opartisk 

och en som är proffs på det. 

 

I själva processen finns det inget Alexandra skulle vilja förändra utan skulle man förändra något så 

skulle det vara användandet i sig, att utveckla metoden mer. Att man blir bättre på att motivera personer 

att delta i medling,  

 
[…]det är väl mer det här med att utnyttja det mer. Det är ju inte själva processen i sig utan 
det är ju själva användandet i sig […] det är väl däri processen vi får bli bättre, att motivera 
dem att genomföra medling, men att det blir motivering och ingen övertalning 

 

Mari berättar att det är väldigt olika när hon kommer in i medlingsprocessen, hon berättar att:  
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[…] det kan vara, alltså under 15 år, då utreder inte polisen, då är det oftast så att jag får det 
från socialförvaltningen i och med att de har fått en anmälan från polisen. Är de över så kan 
en del vara från polis [...] det kan vara så att... alltså innan eller under pågående 
polisutredning. Är det socialen som ringer, ibland är de snabbare än polisen, så då kan jag 
få besked om han eller hon vill ha medling och då har inte ens polisens utredning kommit 
så långt att de förhört gärningsmannen, så det kan vara olika. Sen kan det också vara 
frivården när de gör en personutredning, det kan vara så att det kommer långt efteråt, att det 
kan vara en kvinna eller man som har påbörjat sitt straff och då blir tillfrågad och då är det 
efter hela rättsprocessen. Det kan komma när som helst, det finns liksom inget bäst före 
datum. Vi var på medling här nu, de medlade 20 år efter själva bankrånet och det kan gå bra 
ändå 

 

Mari anser att det sätt de jobbar på är ett jättebra sätt. Detta ser hon som en fördel med processen. Men 

hon menar ändå att det skulle kunna bli bättre. En annan fördel med processen är att medling finns som 

ett alternativt sätt att se på brott. En förändring Mari skulle vilja göra med medlingsprocessen är att 

ändra lagen så att även brottsoffret erbjuds medling. Enligt Mari så är det ett gärningsperspektiv 

eftersom att lagen togs fram som ett verktyg för att hindra gärningsmän att begå fler brott i framtiden. 

Mari ställer sig tveksam till att det finns forskning som bevisar att medling är brottsförebyggande. Hon 

menar istället att det finns olika forskning på att brottsutsatta skulle kunna få det mycket bättre. Mari 

menar att i och med att det idag är ett gärningsmannaperspektiv så glöms den brottsutsatta bort.  

 

Jöran berättar att det är polisen som ska fråga den brottsutsatte om denna vill ha stöd från 

brottsofferjouren. Jöran anser att det hade varit bra om brottsofferjouren fick en del i processen, 

brottsofferjouren skulle kunna hjälpa till att informera om medling ifall man kommer på vid ett senare 

tillfälle att man vill genomföra detta. Jöran säger att de skulle vilja ha en större roll i medlingsprocessen, 

men frågan är om behovet för det finns.  

 

12.5 Erfarenheter 

Göran Äng anser att fokus ligger på både gärningsmännen och brottsoffer vilket han även tror är 

grunden för att medling ska kunna fungera. Att ta kontakt och tillfråga brottsoffret innan 

gärningsmannen om medling anser Göran vara som ett slag i luften. Han menar att man kanske inte får 

tag på brottsoffret och om gärningsmannen inte erkänner så kommer det inte fungera ändå. Att tillfråga 

brottsoffret om medling innan gärningsmannen har erkänt anser Göran vara negativt.  

 

Per-Olof har inga direkta kommentarer om vad ett fokusbyte från gärningsmän till brottsoffer hade 

inneburit. Istället talar Per-Olof gärningsmannen  

 
[...] det beror på hur pass grova brott det är samt att om en gärningsman sköter sig så kan 
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han eller hon få en mindre tid på fängelset 
 

I frågan om Per-Olof tror att hans arbetssätt hade ändrats om både gärningsmän och brottsoffer hade 

blivit tillfrågade samtidigt svarar han att det beror på vilken situation det är.  

Handlar det om grova brott anser Per-Olof att det är otänkbart. Är det grova brott så har han svårt att 

tänka sig att medling är genomförbart, vid grova brott ska man tänka på vad som är bäst för parterna 

utan medling. Per-Olof anser att medling framförallt ska vara till för dem i yngre åldrar. 

 

Lars-Erik anser att medlingen ska ske så snabbt som möjligt. Om man skulle förändra processen så 

skulle det vara bra om man kunde utveckla medling ännu mer. Men om man skulle förändra processen så 

att brottsoffer blev kontaktade samtidigt som gärningsmännen om medling tror inte Lars-Erik skulle 

förändras. Han berättar att det är svårt att säga om en förändring skulle ske om man ger information om 

medling tidigt eller om man väntar,  

 
[...] brottsoffret är i en uppriven situation, det kan vara bättre att vänta tills de lugnat ner 
sig. Frågar man direkt på brottsplatsen kanske offret aldrig vill se personen igen 

 

Alexandra berättar att  

 
[…] egentligen har jag ingen kontakt med brottsoffret vilket egentligen inte är så bra 
eftersom denne inte mår så bra 

 

Hade offret varit en butik anser inte Alexandra att hennes kontakt är nödvändig, men att utöka 

bemötandet med brottsoffer hade de kunnat göra på ett bättre sätt. Hon berättar att  

 
[…] ofta kan det vara så med ungdomar att om brottsoffret sa ja till medling hade också 
gärningsmannen sagt ja. Många ungdomar har inga problem med att träffas, det är bara att 
de kan skämmas mycket över det de gjort. Att man inte tillfrågar brottsoffret kan vara en 
nackdel då det kan påverka gärningsmannens beslut i om man vill delta i medling. Sen kan 
det finnas nackdelar med det också 

 

Vidare säger hon att om inte gärningsmannen är allvarlig över situationen så kommer det inte bli något 

bra möte. Skulle processen förändras på detta sätt så skulle detta kanske innebära att fler är mer 

övertygade att gå in i processen. Möjligheten finns att det är lättare att gå med i medling om det hade 

varit så att båda parter hade blivit tillfrågade om medling. Vidare säger hon att det är viktigt att känna av 

parterna om det är lämpligt, annars kan det bli ett hinder.  

 

I sin yrkesroll så menar Mari att hon har samma relation till gärningsmannen respektive brottsoffret. Det 
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är individer som hon ska träffa så förutsättningslöst som möjligt.  

 

Men det finns även fall som kan bedömas som olämpliga. Mari tror inte att hennes arbetssätt skulle 

förändras om brottsoffer skulle kontaktas samtidigt som gärningsmannen. Däremot så händer det enligt 

Mari att brottsoffer tar kontakt och önskar medling, dessa brottsoffer känner då redan till vad medling är 

för någonting. Mari tror att det skulle kunna vara framgångsrikt att införa att man tar kontakt med 

brottsoffret.  

 
[…] det kan vara så att gärningspersonen säger per automatik: nej, jag vill inte att 
medlingsverksamheten tar kontakt. Men om jag hade kunnat komma från andra hållet och 
sagt att jag har en brottsutsatt som hemskt gärna skulle vilja träffa dig. Så tror jag att några 
kanske hade kunnat ta det 

 

Ett annat problem som Mari lyfter är att både polisen och socialförvaltningen har ett 

gärningsmannaperspektiv inbyggt i deras system vilket gör att det blir ett ensidigt perspektiv. Om man 

istället hade lagt mer fokus på brottsoffret så tror Mari att de  

 
[...] brottsutsatta hade fått samma dignitet som gärningsmännen. Det är en ojämnlikhet 
tycker jag i tyngdpunkten runt arbetet kring de här personerna. Gärningspersonerna får 
ofta... dels får de bestraffning men får de en bestraffning men får ofta stöd, mycket stöd och 
hjälp för att samhället ser det som en vinst med att gärningspersonen ska upphöra med brott 

 

Mari berättar vidare att man missar den brottsutsatta. Om man hade infört ett perspektivbyte så tror Mari 

att hon skulle få fler ärenden, detta eftersom att hon tror att det finns en större chans att de gärningsmän 

som tackat nej till medling tackar ja om de vet om att det finns ett brottsoffer som vill genomföra 

medling. 

 

Jöran tror inte man kan använda sig av medling för äldre personer, utan det är bra att det finns en 

åldersgräns på 21 år. Det är lättare att få in vad som är rätt och fel hos ungdomar. Det är bra att det finns 

en åldersgräns. Samma sak gäller att medlingslagen utesluter vissa brott. Jöran anser inte att medling ska 

vara aktuellt vid så grova brott. Det skulle inte bli så bra resultat. Medling är bra för ungdomar för att 

man kan få ett avslut på det som hänt, så man inte går och tittar snett på varandra. Medling gör mer gott 

än ont. En nackdel Jöran ser är om den brottsutsatta skulle bli anklagad för att vara en tjallare eller 

liknande.  

 

12.6 Samverkan/sekretess 

Göran Äng anser att det finns en bra samverkan vilket beror på flera saker. Bland annat att det är öppna 
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kanaler mellan aktörerna. Göran tror inte att sekretessen är ett hinder så länge man kan hantera den. Har 

man respekt och förtroende för varandra är vad det handlar om. Göran ser inte sekretess som ett hinder. 

Det som Göran anser vara bra med den samverkan som finns idag är att det är organiserat och fungerar 

bra. Så som samverkan ser ut idag anser Göran vara positiv. 

 

Per-Olof anser att sekretessen är en absolut nödvändighet. Per-Olof kan inte se några nackdelar med 

sekretessen om man hanterar den på rätt sätt, han anser att den måste finnas. Per-Olof anser att det är bra 

med samverkan och att den fungerar väldigt bra. 

 

Polisen har ett mycket bra samarbete med socialtjänsten. Brottsofferjouren har de inte kontakt med, 

brottsofferjouren är under vilande säger Lars-Erik. Det är jätteviktigt att man har ett bra samarbete. Man 

når ett bättre resultat när man jobbar tillsammans. 

 

Sekretessen som polisen har är liten, de får meddela mycket. Det som hindrar dem är när de är under 

utredning, utredningssekretess, under denna tid är polisen restriktiv med att lämna ut information. Men 

när utredningen är klar så blir det en offentlig handling. Men innan information lämnas ut görs alltid en 

menprövning. För polisen är offentlighetsprincipen viktig, men de skyddar samtidigt känsliga uppgifter.  

 
Nackdelarna är att vi vill gärna lämna så mycket uppgifter vi kan till socialförvaltningarna, 
men socialförvaltningarna har för dålig sekretess gentemot sina klienter. Så att skickar jag 
ett förhör till exempel till socialförvaltningarna att ta del utav detta för det är intressant för 
er. Så får de i sin tur inte hålla det hemligt till sin klient, utan då kan de visa det där och då 
blir det en nackdel för oss, för då kan de förstöra utredningen 

 

Lars-Erik menar att det är därför som endast anmälningarna skickas.  

 

Alexandra berättar att de samarbetar mycket med polisen och att de träffas med jämna mellanrum. De 

träffas även på fältkvällar och ringer till varandra. De har ett bra samarbete men ibland hindrar 

sekretessen dem. Hon säger att om polisen kommer till samma lägenhet som de är på då det uppstått ett 

bråk eller liknande så hindrar inte sekretessen utan då kan de talas vid på ett annat sätt. De har ingen 

kontakt med brottsofferjour. Med socialtjänsten har vi ett bra samarbete med.  

 
Det är lättare att samarbeta med socialtjänst än med polis eftersom socialtjänsten lyder 
under samma sekretess. Många av de ungdomar som jag möter är även aktuella på 
socialkontoret 

 

Vidare berättar Alexandra att hon inte behöver ringa anonymt till socialtjänsten utan de kan prata öppet 
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om vem det gäller. Hon anser att det hade känts konstigt om de skulle jobba åtskilt. Alexandra säger att 

det alltid kan finnas en bättre samverkan och sekretess. Det behöver dock inte alltid vara ett hinder, så 

länge det finns samtycke så kan man kontakta olika aktörer. Eller så kan man ringa och rådfråga 

anonymt bara det inte går att tolka vem det är man talar om. Det gör jättemycket att det finns närpoliser, 

det underlättar samverkan. Hon säger att det som man skulle kunna utveckla är att polisen tillfrågade 

fältarna oftare att sitta med vid förhören, utan att detta ska påverka deras utredning. Detta för att lättare 

kunna arbeta med ungdomen efteråt om det som kommit fram under förhöret. Med socialtjänsten har 

dem ett tätt samarbete på grund av att de är en så liten grupp samt att de har samma chef, de känner 

varandra. Det som Alexandra anser vara positivt med sekretessen är att man inte går och pratar med 

andra människor om vissa personer. Att det är viktigt att få samtycke för att få föra information vidare. 

Hon menar att polisen inte behöver veta allt och tvärtom. Skulle det uppstå diskussioner så kan man bara 

fråga om samtycke och gå vidare säger hon. Vidare berättar hon om att det som är svårast är de 

familjerna som inte vill ha hjälp, där man inte får samtycke, då kan man inte få någon hjälp från 

exempelvis polis. Polisen kan säga till om de misstänker en person ta droger, men de själva kan inte 

berätta för polisen om det är någon de har misstankar om som tar droger, då skulle de bryta sekretessen. 

Vidare säger hon att den enskilda inte heller skulle lämna samtycke för oss att kontakta polisen. 

 

Enligt Mari så fungerar samverkan bra, det är inte några samarbetssvårigheter. Mari har sekretess emot 

alla, däremot så måste Mari meddela åklagare om gärningspersonens inställning till medling och om 

medlingen är genomförbar samt om det finns eventuella avtal. Mari berättar vidare om att hon har en 

anmälningsskyldighet som har vissa gränser:  

 
[…] fick jag reda på ett brott som skulle leda till fängelse ett år så får jag inte bryta 
sekretessen, kommer det leda till fängelse i två år så måste jag bryta det 

 

Mari anser att man kan hantera sekretessen och då finns det ingen nackdel med den. Fördelen med 

sekretessen är enligt Mari självklar,  

 
[…] det är ingen människa som ska behöva få sitt..det de går igenom utlyft [...] Det skulle 
vara förödande om jag gick runt och pratade om folk 

 

Det som Mari anser är bra med samverkan är att den finns och att den fungerar, enligt Mari så skulle hon 

inte kunna jobba om den inte fanns. Enligt Mari så finns det inga nackdelar med samverkan däremot 

anser hon att den skulle kunna bli bättre.  

 



 
 

 
 

44

Brottsofferjouren samarbetar med flera aktörer, med kvinnojourer, socialtjänst, polis och 

försäkringsbolag. Det som är bra med den samverkan är att man får fler möjligheter att erbjuda olika 

typer av stöd. Kvinnojouren kan exempelvis erbjuda skyddat boende och socialtjänsten kan ta över ett 

ärende eller ge råd om de upptäcker att ett barn far illa.  

De som jobbar på brottsofferjouren har avlagt ett tystnadslöfte.  

 

13. Analys 

Analyskapitlet kommer att delas upp i två delar – den första delen kommer analysera de olika aktörernas 

resultat utifrån de teoretiska begrepp som är anpassade för aktörerna. I den andra delen så kommer 

aktörernas berättelser att analyseras utifrån nya teman som uppkommit från tidigare forskning samt från 

de resultat som framkommit från våra informanter. Dessa teman är brottsförebyggande, åldersgräns, 

skam, offers bearbetning, grova brott, är medling en rättvis metod för brottsoffer? och att konversera. 

 

13.1. Teoretisk analys 

Under detta kapitel kommer de teoretiska begreppen användas för analys.  

 

13.1.1.Fairness  

Tilldelade aktörer: Göran Äng (centerpartist), Per-Olof Sjöbergsson (kristdemokrat) och Jöran Kjellberg 

(brottsofferjour). 

 

Begreppet fairness som är redovisat i teorikapitlet handlar om att händelser går till på rätt sätt, med andra 

ord att det är ett rent spel (Stolpe-Kaustinen 2007:47). Som Göran Äng påpekar så lades det inte så 

mycket vikt vid brottsoffret när han jobbade som åklagare vilket inte är fair eftersom att det blir ett 

ensidigt perspektiv då endast gärningsmannen står i centrum. Detta påpekar även Göran Äng att det är 

en svaghet. Göran har ett jämställt synsätt då han säger att varken gärningsmän eller brottsoffer är mer 

eller mindre viktiga under medlingen, han tror inte heller att parterna är olika när det kommer till att 

samtala, han tror att de behöver prata ut med varandra lika mycket. Per-Olof har en annan aspekt på det 

hela, att det är upp till parterna själva i och med att de ska känna att de båda har ställt upp och att det har 

gått rätt till. De lyfter olika aspekter för förutsättningarna för att det ska bli ett rent spel under medlingen, 

dels att parterna inte ska vara mer eller mindre viktiga men även att det är upp till dem själva att se till 

att det går rätt till. Göran Äng anser att medling är rättvis men mycket hänger på medlaren, medlaren ska 

enligt Göran Äng vara trygg i sin roll och som person, att de är objektiva och att de respekterar parterna 

och ser dem som jämställda. 
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Trots all denna jämställda syn kring medling så anser både Göran Äng, Per-Olof Sjöbergsson och Jöran 

Kjellberg att det är positivt med att det finns en åldersgräns på 21 år eftersom att medling ska fungera 

förebyggande för gärningsmännen. Det som de tre har gemensamt är ett gärningsmannaperspektiv. 

Följden av detta perspektiv är att denna åldersgräns gör att alla inte har tillgång till medling. Denna 

uppfattning kan inte uppfattas som rent spel eller rättvist då alla inte har samma chans att delta (Stolpe-

Kaustinen 2007:47). Trots detta gärningsmannaperspektiv så ser Jöran Kjellberg att det finns ett behov 

för vissa brottsoffer han möter. De brottsoffer som blivit utsatta av gärningsmän som är över 21 år har på 

så sätt inte någon som helst chans att genomföra medling eftersom att gärningsmännen inte tillfrågas om 

de vill genomföra medling. Om man ser detta ur procedural fairness som är en del av fairnesstriangeln 

som bland annat innebär att berörda personer ska få chansen att göra sig hörda. I detta fallet så får 

brottsoffer inte denna chans.  

 

13.1.2.Reparativ rättvisa 

Tilldelade aktörer Lars-Erik Furuskog (Polis) och Alexandra Cato (representant för socialtjänsten). 

 

Både Alexandra och Lars-Erik ställer sig positiva till medling. Det som de båda upplever som positivt 

kan ses som den reparativa rättvisans processuppfattning, detta eftersom att de båda anser att medling är 

positivt när båda parter får hjälp genom medling. Båda intervjupersonerna talar om hur viktigt det är 

med förlåtelsen vilket är väldigt centralt i den reparativa rättvisan (Gehm 2003 återgiven i Wahlin 

2005:13-14). Något som är tydligt och lyser igenom i vårt resultat är att båda informanterna ser medling 

som förebyggande mot brott för ungdomar. Att inneha denna syn på medling innebär att brottsoffret 

hamnar i skymundan eller ännu värre, att brottsoffren används som ett verktyg för att gärningsmän ska 

inse att de gjort fel för att sedan inte begå fler brott i framtiden. Enligt den reparativa rättvisans 

processuppfattning så ska båda parter hjälpas, båda parter ska gynnas av medlingen, brottsoffret ska inte 

vara något verktyg för att hjälpa gärningsmannen (Braitwaite och Strang 2001 återgivna i Wahlin 

2005:12-13).  

 

Som framgår i resultatet så ställer sig Lars-Erik positiv till åldersgränsen på 21 år, det som lyses igenom 

här är att Lars-Erik har ett gärningsmannaperspektiv. Att inneha ett gärningsmannaperspektiv innebär i 

realiteten att brottsoffer som blivit utsatta av äldre gärningsmän inte får chans att utföra medling, detta 

eftersom att äldre gärningsmän inte erbjuds medling, vilket innebär att brottsoffer inte har en enda chans 

till medling. Om vi stannar upp här och ser på vad den reparativa rättvisan tar upp om förlåtelse så är det 

så att de som blivit utsatta för brott ofta har ett hämndbegär gentemot gärningsmannen. Under medling 
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så får den brottsutsatte chansen att förlåta gärningsmannen vilket är en betydligt effektivare för offret för 

att komma vidare med sitt liv (Ghem 2003 återgiven i Wahlin 2005:13-14). De brottsoffer som inte får 

sin chans till medling kan komma att leva livet ut med ett hämndbegär. Detta hämndbegär kan leda till 

att ett nytt brott i sin tur begås av brottsoffret mot gärningsmannen. Detta är ett problem som skulle 

kunna lösas om brottsoffret redan från början åtminstone hade fått en chans till medling och således fått 

chansen att förlåta gärningsmannen. Att inneha ett gärningsmannaperspektiv kan på så vis vara farligt 

eftersom det finns en möjlighet till att fler brott begås i framtiden. 

 

Alexandra lyfter däremot fram att det skulle vara bra att medling kunde erbjudas för gärningsmän som är 

över 21 år. Lösningen hon ser i det hela är att planera medlingssamtalet mer än när det gäller unga 

gärningsmän detta eftersom att äldre personer kan ha konflikter som kan pågått under lång tid. 

Alexandra har en mer jämställd syn på brottsoffer och gärningsmän i och med att hon önskar att medling 

erbjuds för alla, med detta synsättet så skulle det i realiteten innebära att alla brottsoffer får samma chans 

till medling eftersom att alla gärningsmän tillfrågas medling. Alexandra har genom dessa åsikter en 

värdeuppfattning vilket är centralt för den reparativa rättvisan (Braitwaite och Strang 2001 återgivna i 

Wahlin 2005:12-13). 

 

13.1.3.Mediation  

Berörd aktör Mari Granath (Medlare). 

 

Som presenteras i resultatet så anser Mari att alla möten är bra och att det är svårt att vidmakthålla en 

konflikt när man pratar med varandra. Detta kan kopplas till begreppet mediation eftersom att parterna 

ska få förklara, förstå och ökad få insikt, vilket gör att konflikten inte blir lika stark (Wahlin 2005:11f). 

Mari anser att medling vid brott och medling som inte är brottsrelaterat är mer än olikt men att det är 

upplagt på olika sätt. Att det är så kan hållas med om till viss del. Det är i båda fallen två parter som 

under ett möte träffas och pratar med varandra. Den största skillnaden mellan dem är att vid medling 

som inte är brottsrelaterad så är båda parter lika delaktiga i tvisten och vid medling vid brott så är bara 

den ena parten (gärningsmannen) skyldig. 

 

I resultatet framkommer det att Mari tycker att det är synd för de brottsutsatta att det finns en åldersgräns 

på 21 år. Begreppet mediation har ingen åldersgräns på när medling kan genomföras eller inte (Wahlin 

2005:11f), detta har inte Mari heller. Mari önskar att åldersgränsen ska tas bort så att alla ska få samma 

chans till medling. Som framkommer i resultatet så genomför Mari redan nu, om tiden finns till, medling 

med de gärningsmän som är över 21 år.  
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Något som Mari diskuterar är att det krävs mycket av medlaren om man ska genomföra medling vid 

grövre brott. Att lekmannamedlare kan ha svårt att hantera sådan grad av brott. I detta kan urskiljas att 

lekmannamedlare anses ligga på en viss nivå, en notarienivå där medlaren protokollför och leder 

medlingssamtalet eller högst en processledsagande medling där medlaren inte går ner på djupet med 

parterna. Om man skulle handskas med grövre brott så menar Mari att det beror på vad medlaren har för 

erfarenhet och hur pass stabil medlaren är. Alltså att medlaren ligger på en djupare nivå i 

medlingsstegen. Så som vid transformativ medling där medlingen går ut på bland annat att ändra 

förhållningssättet mellan parterna. För detta krävs att medlaren är stabil och erfaren (Glasl, 

Entwicklungsberatung och Salzburg 2007:8). 

 

13.2. Analys förankrad i tidigare forskning 

Under detta kapitel kommer tidigare forskning användas som verktyg för analysen utifrån nya teman 

som vi har brutit ut därefter. Som tidigare så är det resultatet vi analyserar. 

 

13.2.1. Brottsförebyggande 

I den forskning som har gjorts beskriver Sehlin (2009) att medling förebygger brott bland gärningsmän, 

risken att återfalla i brott var dubbelt så stor att återfalla i brott om man inte deltagit i medling. Per-Olof 

Sjöbergsson anser att medling är en bra metod om den kan ge positiva resultat. Han lyfter också fram att 

det är lätt för en gärningsman att komma fel och att man ska försöka få personen att komma tillrätta 

igen. Vidare säger han att det ska finnas en mening med medlingen, man ska inte komma undran, 

gärningsmannen ska verkligen känna att hon/han har gjort fel. Lars-Erik Furuskog anser att medling är 

positivt för båda parter. Medling är bra på det sättet att det förebygger brott. Det som dock är negativt är 

att man inte kan nå alla på grund av att medlingen är frivillig. Medlingen får gärningsmannen att tänka 

till, om man deltar i medling så kan detta ha betydelse för den fortsatta brottskarriären. Lars-Erik anser 

också att det optimala med medling skulle vara om gärningsmannen får ett så lindrigt straff som möjligt. 

Att båda parter kan gå vidare och att ingen brottslig verksamhet fortsätter. Alexandra Cato anser också 

att medling har fördelen med att vara brottsförebyggande. Medans Mari Granath är tveksam till att 

medling skulle vara brottsförebyggande. Hon menar istället att det finns olika forskning på att 

brottsutsatta skulle kunna få det mycket bättre.  

 

13.2.2.Åldersgräns 

Göran Äng lägger vikt vid att det är betydelsefullt att samhället ska ingripa vid ett så tidigt stadie som 

möjligt så att inte ungdomen utvecklar en kriminell karriär. Detta är nödvändigt. När 
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medlingsverksamheten började i Höglandet var informationsskyldigheten att informera om medling till 

ungdomar 18 år och yngre, men detta ändrades sedan till 21 år. Göran menar att det är lättare att påverka 

yngre personer till en positiv förändring. Dock tycker han inte att medling ska vara uteslutet för de 

personer som är äldre. Umbreit, Bradshaw och William (1997) skriver i sin rapport om att man ska 

använda sig av medling i större utsträckning även för äldre gärningsmän, detta eftersom att studien visar 

på att brottsoffer känner en tillfredsställelse efter medling oavsett vilken ålder gärningsmannen har. Man 

borde därför utveckla medling på ett bredare plan där det även finns plats för äldre gärningsmän. 

Författarna lägger vikt vid att det är viktigt att brottsoffers röst blir hörd för att det ska kallas rättvist.  

 

Även Alexandra Cato lyfter fram att det vore positivt att utveckla medling som metod om det kunde 

utnyttjas även på högre åldrar. Men Alexandra säger också att detta kräver mer planering och tänkande 

när det har med vuxna människor att göra, det är svårare att motivera äldre personer att tänka 

annorlunda. Det är också viktigt att göra en enskild bedömning i varje fall om medling vore lämpligt och 

om det kan tillföra något positivt. Lars-Erik Furuskog motsätter sig detta och menar att det är bra att man 

håller sig till ungdomar. Lars-Erik anser att medlingen inte är tillräckligt utvecklad ännu för att medling 

ska kunna erbjudas till alla. Han vill också lyfta fram att det hade varit bra att utveckla detta och ha ännu 

fler medlingsärenden, men först när det är tillräckligt utvecklat. Jöran Kjellberg tycker att det är positivt 

med en åldersgräns på 21år. Han menar att man inte kan använda sig av medling för äldre personer 

eftersom det är lättare att få in vad som är rätt och fel hos ungdomar. Även Per-Olof Sjöbergsson 

motsätter sig detta och menar att det är bra med en åldersgräns. Enligt honom så har yngre personer 

lättare till att förändra sitt beteende, är man vuxen blir det desto svårare att en förändring sker. Mari 

Granath delar samma åsikt som studien ovanför att det är synd att det finns en åldersgräns på 21 år. Det 

är synd med tanke på de brottsutsatta, att dessa inte får samma chans till att bearbeta sina känslor om 

gärningsmannen är över 21 år. Mari anser inte att det ska ha någon betydelse hur gammal 

gärningsmannen är utan alla ska ha samma möjlighet till medling. I hennes arbete som medlare tvingas 

hon ibland utesluta dem som är i behov av medling som är över 21 år på grund av tidsbrist. Hon tvingas 

utesluta dessa eftersom lagen ger de riktlinjerna.  

 

Göran Äng går även in på att medling borde användas i så pass stor utsträckning att medlingen även ska 

ha en betydande roll i rättsprocessen. Att medling i vissa fall skulle kunna ersätta en rättegång. Det som 

han ser som en fördel med medling är att den är en obyråkratisk process vilket är mycket positivt. Lars-

Erik menar att det är viktigt att inte blanda ihop det rådande rättssystemet med medlingsprocessen. Man 

ska hålla det separerat, han menar istället att den som har gjort sig skyldig till brott ska sona för det. 

Lars-Erik anser att det optimala med medling skulle vara om gärningsmannen får ett så lindrigt straff 
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som möjligt. Alexandra vill lyfta fram att domar kan vara nödvändigt för att man ska nå vissa personer, 

men man ska också vara uppmärksam på att en del ungdomar blir stolta över att bli dömda eftersom de 

får en viss roll och respekt i vissa sammanhang.  

 

13.2.3.Skam 

Sehlin (2009) förklarar varför gärningsmän inte återfaller i brott utifrån skam. Han menar att 

lagöverträdaren känner skam över att ha begått ett brott inför familj och sin omgivning. Genom att 

genomföra en medling så lyfter man fram de skamkänslorna som gärningsmannen har och när han/hon 

får insikt i hur brottshandlingarna påverkat brottsoffret skäms han/hon och känner ånger över brottet som 

denna begått. Detta blir då en slags inre straffmekanism. Alexandra Cato lyfter fram denna aspekt. Enligt 

hennes erfarenhet så träffas gärna ungdomarna och pratar med varandra, men den som har begått brottet 

kan skämmas oerhört mycket över vad brottet har givit för konsekvenser. Om brottsoffret är en butik 

eller liknande så är det många gärningsmän som inte vågar gå tillbaka till den affär som de har stulit eller 

snattat ifrån på grund av att de skäms för vad de gjort och tycker att det är väldigt pinsamt. Då kan man 

erbjuda medling får gärningsmannen ett sätt att förklara sig samtidigt som brottsoffret eller 

representanten från företaget kan känna att det är okej att personen kommer tillbaka och handlar. Detta 

är viktigt, särskilt eftersom den kommun som Alexandra arbetar i är liten. Det är då viktigt att 

gärningsmannen kan stå tillsvars för sitt handlande och be om ursäkt för det man orsakat.  

 

13.2.4.Offers bearbetning 

Enligt Wright (2002) så kan medling vara fördelaktigt för brottsoffer, de får en möjlighet till att få 

skadan gottgjort av gärningsmannen samt att de kan bearbeta sina känslor. Brottsoffer kan ställa frågor 

och få svar på dem, det kan då bli lättare att uppnå en förståelse och acceptera att gärningsmannen 

senare kommer att leva ute i samhället. Göran Äng anser att man genom medling kan få förståelse för att 

brottsoffret har en besvärlig situation. Det är jätteviktigt för ett brottsoffer att få reda på varför just den 

har blivit utsatt och av vem den har blivit utsatt utav. Göran menar att man inte behöver bli kompisar, 

men man kan komma överens, be om ursäkt och göra upp med varandra så parterna inte hamnar i en 

obekväm situation nästa gång de träffas eller att det blir en ny konflikt då. Man kan istället försöka förstå 

varandra och komma fram till någon slags uppgörelse. Det är viktigt att kunna be om ursäkt och förlåta 

och ställa situationen tillrätta. Även Per-Olof Sjöbergsson lyfter att det är viktigt för brottsoffret att 

komma till insikt i form av förståelse. Den brottsutsatte skulle bli lättad av att förstå att medlingen 

hjälper personen att komma på fötter igen. Lars-Erik Furuskog tycker att medling är ett utmärkt 

instrument. Att både målsägare och misstänkt kan träffas under andra former där man kan be om 

förlåtelse samt att den brottsutsatta kan få en förklaring. Alexandra Cato anser att det är viktigt att kunna 
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erbjuda medling så gärningsmannen får förklara sig och be om ursäkt för det man orsakat. Att båda 

parter i ett tidigt stadie kan bemöta de känslor som kommer upp. Det är betydelsefullt att brottsoffret får 

svar på de frågor och funderingar som man har, att personen får reda på varför det inträffade. Medling är 

väsentligt om man vill undvika en framtida konflikt. Det som inte får inträffa är att någon part skulle 

känna sig kränkt eller förnedrad. Mari Granath uttrycker detsamma, parterna ska få ut det de behöver av 

medling, det skulle vara förödande om någon av parterna upplever att de blivit kränkta eller skadade på 

grund av medlingen, att medlingen på något sätt skulle ge någon men. Detta skulle i så fall vara ett 

misslyckande.  

 

13.2.5. Grova brott 

Jung Jin Choi, Diane L Green och Stephen A Kapp (2010) skriver i sin rapport om att ju grövre brott 

som offer utsätts för desto mer känsloladdat är mötet mellan parterna. Men oavsett allvarligheten i 

brotten var brottsoffer mest intresserade av att få vetskap om anledningen till varför brottet begåtts. 

Göran Äng motsäger sig detta och tror att medling skulle vara svårt att fungera när det handlar om 

grövre brott. Han säger att det kanske skulle fungera vid exempelvis sexualbrott i vissa fall, men han 

lägger fokus vid att den brottsutsatte är väldigt illa berörd i dessa ärenden. Det skulle vara intressant att 

se om det går, men han vill inte att någon ska lida men av medlingen. Även Per-Olof Sjöbergsson har 

svårt att tänka sig att medling skulle kunna vara genomförbart när det handlar om grova brott. Men det 

beror också på hur pass grovt brottet är. Alexandra Cato anser att ibland kanske det inte är lämpligt att 

genomföra medling, exempelvis när det handlar om grövre brott eftersom en part då lätt kan hamna i ett 

underläge och den andra parten i en maktposition. Man befinner sig inte då på samma nivå, vidare säger 

hon att man måste nog hjälpa sig själv först, sedan kan man tänka sig att de skulle kunna träffas. I alla 

fall är det viktigt att göra en bedömning ifall medling är lämpligt och om det kan tillföra något positivt. 

Jöran Kjellberg anser inte att medling skulle vara aktuellt vid grövre brott, det skulle inte medföra bra 

resultat, medling ska vara ett bra avslut. Mari Granath anser att medling inte avråds vid vissa brott, men 

man ska betänka om det vore lämpligt. Mari håller med om att det är bra i vissa fall. Hon säger att det 

beror på vem som är medlare, om det är en lekmannamedlare som utför medlingen eller om det är någon 

med utbildning. Lagen ska inte tala om det utan det handlar om att man ska kunna göra det på ett bra 

sätt. Hon anser också att ett brottsoffer som blivit utsatt för ett grovt brott och vill ha medling, då är det 

ordet som ska väga tyngst, inte vad lagen säger. Det hade i så fall varit bra om man kunde förmedla 

ärendet till någon som är mer kunnig inom det området.  

 

13.2.6. Är medling en rättvis metod för brottsoffer? 

Jung Jin Choi, Diane L Green och Stephen A Kapp (2010) lyfter fram i sin studie om att brottsoffer inte 
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alls får information om medling i samma utsträckning som gärningsmännen. Göran Äng anser att fokus 

ligger på både gärningsmannen och brottsoffret, det är grunden för att medling ska fungera. Att tillfråga 

gärningsmän och brottsoffer om medling samtidigt anser Göran skulle vara som ett slag i luften. Detta 

på grund av att om gärningsmannen inte hunnit erkänna brottet så skulle det inte fungera ändå. Att 

tillfråga om medling innan gärningsmannen erkänt brottet tror Göran snarare skulle vara negativt, för 

utan ett erkännande så kan inte processen sätta fart. Lars-Erik Furuskog säger att han inte tror att 

processen skulle förändras på något sätt om brottsoffer blev kontaktade om medling samtidigt som 

gärningsmännen, men det är samtidigt svårt att veta om det skulle förändras eller inte om man ger 

information om medling tidigt eller om man väntar. Han lyfter att brottsoffret befinner sig i en uppriven 

situation när polisen träffar dem. Ibland kan det vara bra att vänta tills det lagt sig lite. Om man skulle 

fråga direkt på brottsplatsen skulle offret kanske aldrig vilja se personen igen.  

 

Resultaten i Steve Kirkwoods (2010) rapport visar att offer, vilka är omedvetna om gärningsmannen är 

ångerfull eller inte, vill inte utsätta sig för ytterligare smärta. Det är därför som brottsoffret tillfrågas om 

medling efter att gärningsmannen blivit tillfrågad, det är då mer troligt att brottsoffret vill involvera sig i 

medling. Alexandra Cato ger ett annat perspektiv och lyfter fram att med hennes erfarenhet av ungdomar 

så kan det ofta vara så att om brottsoffret sagt ja till medling så hade också gärningsmannen sagt ja till 

medling. Många ungdomar har inga problem med att träffas, men de kan skämmas mycket av vad de 

gjort. Att man inte tillfrågar brottsoffret om medling kan vara en nackdel eftersom att det kan påverka 

gärningsmannens beslut om man vill delta i medling. Men sen kan det finnas nackdelar med det också. 

Om inte gärningsmannen är allvarlig med situationen så kommer det inte bli något bra möte. Skulle man 

förändra processen på detta sätt så skulle kanske det innebära att fler är mer övertygande att gå in i 

processen. Möjligheten finns att det blir lättare att medverka i medling om båda parter hade blivit 

tillfrågade. Men det är viktigt att medlaren gör bedömningen om det anses lämpligt att genomföra 

medling. Mari Granath skulle vilja ändra processen genom att ändra lagen så att båda parter erbjuds 

medling. Mari menar att vi idag har ett gärningsmannaperspektiv inbyggt i vårt system, främst polis och 

socialförvaltning, vilket medför att den brottsutsatta glöms bort. Detta blir ett ensidigt perspektiv. Det är 

en ojämlikhet som finns, hade man lagt mer fokus vid de brottsutsatta som med gärningsmännen hade de 

fått samma dignitet. Gärningsmännen får ofta bestraffning, ibland får de en bestraffning som avser 

mycket stöd och hjälp. Samhället ser det som en vinst att gärningsmannen ska upphöra med brott. Man 

missar då den brottsutsatta. Däremot händer det att brottsoffer kontaktar henne och önskar medling. 

Därför tror Mari att det skulle vara framgångsrikt att även tillfråga brottsoffer om medling. Jo-Anne 

Wemmers och Catie Cyr (2005) skriver om brottsoffers helande process, det vill säga offers bearbetande. 

Medlingen är till för att hjälpa brottsoffers lidande, men författarna skriver att brottsoffer glöms bort i 
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samband med medling och deras helande kommer i andra hand. De skriver vidare att brottsoffer 

upplevde rädsla för att träffa sin gärningsman men att nästan alla brottsoffer upplevde medling som 

positivt. Efter medlingen så avtog deras rädsla, vilket innebär att medlingen är terapeutisk för 

brottsoffret. Mark S Umbreit, Bradshaw och William (1997) skriver i sin undersökning om att brottsoffer 

ska få en ökad delaktighet i rättsprocessen och få chansen att uttrycka sig till gärningsmännen. Medling 

ger brottsoffer möjligheten till en aktiv roll i processen.  

 

Jo-Anne Wemmers och Catie Cyr (2006) har gjort en studie där man undersöker om brottsoffer känner 

sig rättvist behandlade i samband med medling. Resultaten visade att brottsoffer söker mer än bara en 

möjlighet att uttrycka sig. Det räcker inte med att ställa krav, de vill få sina röster hörda. Brottsoffer ville 

att gärningsmännen skulle höra deras version av händelsen och det var först då som de upplevde medling 

som rättvist. Mark S Umbreit (1994) har utfört en studie även han om båda parter känner sig rättvist 

behandlade under medlingen, båda parter indikerade att de var nöjda och kände sig rättvist behandlade. 

Brottsoffer visade mindre rädsla och oro efter att de genomgått medling. I det vanliga rättssystemet till 

skillnad mot medlingen så är det vanligt förekommande att brottsoffer känner sig maktlösa och sårbara. 

Göran Äng berättar att för ett antal år sedan hade man väldigt fokus på gärningsmannen, det lades då 

inte så mycket vikt vid brottsoffret. Det var då en svaghet att det var svårt för brottsoffret att inte få 

någon talan. Idag menar Göran att brottsoffret belyses mer idag än det gjorde förr och medling verkar ge 

positiva effekter för båda parter. Det är viktigt att uppmärksamma de som är utsatta för brott. Bland 

annat polisen verkar ta mer hänsyn till brottsoffer idag, de har förståelse för att de befinner sig i en 

besvärlig situation. Brottsoffer behöver tas på allvar, att de märker att deras problem uppmärksammas 

och inte bara gärningsmannens. Göran anser att medling är en rättvis metod, men han vill också påpeka 

att man absolut inte får trycka ner någon av parterna så någon av dem hamnar i underläge. Göran menar 

att ofta så sitter redan gärningsmannen i underläge, men det kan även brottsoffret göra eftersom de är i 

en utsatt situation. Det är också därför viktigt att man befinner sig på en neutral och lämplig plats under 

mötet. Per-Olof Sjöbergsson anser att medling är en bra metod om båda parter ställt upp och att inte bara 

den ena fått rätt i slutändan. Det blir rättvist eftersom att brottsoffret kan få ersättning av 

gärningsmannen för det som han/hon orsakat. Alexandra Cato menar att det är av central vikt att 

medlaren är professionell i samtalet och kan känna av i förmötet så att inte den ena personen kommer att 

förnedra eller kränka parten mittemot. Om detta skulle uppstå är det viktigt som medlare att kunna 

avbryta ett samtal om det verkar vara olämpligt. Man vill inte att någon part ska hamna i under- eller 

överläge. Mari Granath tillägger att det är viktigt att vara opartisk som medlare och inte tar ställning. 

Ibland kan hon ta med någon av parterna i sin bil till ett möte som bor långt bort, då kan ju den andra 

parten uppleva att den som sitter i bilen har ett närmre samarbete med Mari. Mari menar att det är viktigt 
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att kunna hantera sådana situationer.  

 

13.2.7. Att konversera 

Steve Kirkwood (2010) skriver i sin artikel att medling delvis är till för att brottsoffer ska bearbeta 

händelsen efter brottet och få en förklaring och en ursäkt av gärningsmannen. Författaren skriver att 

båda parter är intresserade av att kommunicera med varandra. Ibland kan brottsoffer dock oroa sig för 

sin säkerhet och på grund av rädsla och vill därför inte medverka i medling. Men generellt vill 

brottsoffer medverka för att de vill att gärningsmannen ska veta hur brottet påverkat dem. De vill ha en 

förklaring och en ursäkt. Göran Äng tror inte att brottsoffer och gärningsmän är så olika på den punkten. 

Han menar att de behöver prata ut om vad som hänt för att komma vidare med sina liv. Även Per-Olof 

instämmer med detta när han säger att medling är bra då de berörda parterna kan prata med varandra och 

komma överens om något och gå vidare. Det som skulle vara ett misslyckande med medling är när det 

går fel, det vill säga då medlingen inte hjälper. Det är viktigt att båda parter mår bra, att de har gjort rätt 

och att parterna uppfattar varandra som människor. Lars-Erik Furuskog berättar att misslyckas i medling 

skulle vara då gärningsmannen inte insett vad han/hon ställt till med, att parterna skiljs utan att komma 

någonstans. Alexandra Cato berättar också att ungdomar sällan har problem med att träffas, utan det rör 

sig mycket om den skam gärningsmannen bär. Mari Granath lyfter fram att det är svårt att vidmakthålla 

en konflikt om man talar med varandra. Ett kontrollerat möte skadar sällan någon. Det som skulle kunna 

hända är om man gjort ett dåligt förarbete och att någon part i själva mötet blir kränkt.  

 

En anledning till att vi brutit ut olika teman är för att föra samman vår studie med tidigare forskning 

samt för att visa att undersökningen lyfter fram liknade resultat som tidigare studier kommit fram till.  

 

14. Diskussion 

Alla våra frågeställningar har besvarats mer ingående i resultat och analys. Vi ska nu diskutera våra egna 

funderingar kring vad som framkommit utifrån de svar vi har fått samt vad som är värt att lyfta fram till 

framtida forskning.  

 

Frågan om hur medlingsprocessen uppfattas av berörda aktörer, denna fråga har varit central i vår 

intervjuguide12. På så sätt har varje aktör fått besvara sin mening om medlingsprocessen. Slutsatserna vi 

kan dra av det som besvarats är att respondenterna ställer sig relativ tillfreds med deras insatser i 

processen som de medverkar i. Som tidigare sagts så är medverkan i processen en del av processens 

                                                 
12 Se bilaga 4-8 
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uppbyggnad. Eftersom aktörerna medverkar i processen antar vi att de upplever att processen är en 

funktionell verksamhet. Det som anses vara positivt av aktörerna är att medlingsprocessen är en 

fortgående och en obyråkratisk process. Vidare att det är bra att medlingsprocessen påbörjas vid ett tidigt 

skede oberoende av rättsprocessen. En annan positiv aspekt som aktörerna för fram är att de håller 

distans till varandra, det vill säga att det är medlaren som utför medlingen, men att de ändå förhåller sig 

till varandras arbeten. Den medverkan aktörerna har i sitt arbete anses vara en fördel med processen. En 

annan aspekt är att medling blir ett alternativt sätt att se på brott, på så sätt att parterna äger sin egna 

konflikt utan samhällets involvering. En nackdel i processen är om någon av de medverkande aktörerna 

utför ett dåligt arbete, detta kan påverka hela processen.  

 

I frågan om vilken människosyn respektive aktör har grundat sitt agerande på så kan vi skilja på två 

anledningar. Om det är deras eget ansvarstagande eller om det är ett kollektivt ansvarande. Med detta 

menar vi om det är aktörerna själva som har skapat sin egen människosyn, det vill säga om personerna är 

medvetna om vad de själva har för åsikter. Grundar sig då denna åsikt av eget tycke eller är det en 

påverkan från samhället som har bestämt att vi ska ha ett visst synsätt. Ligger då ansvarstagandet till 

grund för det egna ansvarstagandet eller är det samhällets ansvar att bidra till denna förändring? Med 

människosyn menar vi i vår studie om aktörerna har ett gärningsmannaperspektiv eller 

brottsofferperspektiv. Det vi grundar människosynen på i denna studien är om aktörerna anser att 

åldersgränsen på 21 år är positiv eller inte, om man ställer sig positiv till åldersgränsen så har man ett 

gärningsmannaperspektiv och om man ställer sig negativ till åldersgränsen så ser man till både 

gärningsmän och brottsoffer. Om aktörerna ställer sig positiva till åldergränsen så menas det indirekt att 

medling inte ska erbjudas till alla, här blir det ett stort bortfall av både gärningsmän och brottsoffer. Att 

ställa sig positiv till åldersgränsen innebär även att man ser medlingen som ett verktyg för att förebygga 

brott. Som framkommer i analysen grundar fyra av aktörernas människosyn på ett 

gärningsmannaperspektiv och två har en jämställd människosyn, med detta menar vi att man både har ett 

gärningsman- och ett brottsofferperspektiv.   

 

I frågan om det är möjligt att förbättra medlingsprocessen som den ser ut idag utifrån våra aktörers 

uppfattning är en uppfattning att medling borde integreras i rättsprocessen, det vill säga att medlingen 

har en större påverkan vid påföljder av straff. En annan uppfattning är att utveckla medling som metod 

så att de över 21 år kan bli delaktiga i processen. De uppfattar också att man skulle kunna medla även 

vid grövre brott. För att detta ska kunna bli möjligt är att lagen omskrivs. En sista uppfattning av att 

förbättra medlingsprocessen är att använda sig av andra organisationer så som brottsofferjouren.  
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I frågan om vilka aspekter som aktörerna betraktar vara betydelsefulla för en fungerande medling är att 

båda parter vill mötas, att de under mötet förstår varandra och genom den förståelsen kan förlåta och 

gottgöra. En annan betydelsefull betraktelse för en fungerande medling är att medlaren är opartisk 

eftersom medlaren då inte känner till parterna och har oförutfattade meningar om personerna. Medlaren 

fokuserar endast på brottet och inte andra faktorer i deras liv.  

 

Vi vill att de resultat som framkommit efter vår studie ska kunna tillföra ett nytt perspektiv för de olika 

aktörerna. Nämligen att de själva ska kunna reflektera över sitt eget arbete och se anledningen till att 

man utgår från det tänket man själv har. Att kunna bidra till nya tankar så att medlingsverksamheten kan 

förbättras utifrån ett kritsikt förhållningssätt. Det kan vara lätt att bli hemmablind och missa de 

konsekvenser som kan uppstå. Om man uppmärksammar sig själv att man inser att personen utgår ifrån 

ett gärningsmannaperspektiv så kan det innebära olika följder. Vår studie lyfter fram olika sorters 

problematik som finns i samband med medling13. Om aktörerna ser dessa kan man ha lättare för att 

uppmärksamma dessa saker när man stöter på den sortens problematik. Att man innan detta reflekterar 

över dessa händelser så kan man hantera dessa situationer på ett bra sätt.  

 

Man kan tydligt märka på alla aktörer att de tycker att medling är en bra metod, alla ställer sig positiva 

till medling. Att aktörerna är villiga till detta anser vi vara ett skäl för att de själva tycker att 

medlingsverksamheten är bra utvecklad i de kommuner vi undersökt. Men att de anser att verksamheten 

är bra kan detta också innebära att aktörerna kan missa den problematik som finns. Mari Granath är 

mycket insatt i medling och verkar ha stött på olika sorters problematik och ställer sig också kritisk och 

ifrågasätter den verksamhet som redan finns. Man märker att Mari tänker på det som kan förändras och 

förbättras i samband med medling. Per-Olof Sjöbergsson anser också att medling är en bra metod. Dock 

är inte Per-Olof så mycket insatt i själva medlingsprocessen. Detta är någonting som man har förståelse 

för eftersom han är politiker, han kommer inte i kontakt med medling på samma sätt som de andra 

aktörerna som vi har intervjuat. Vi vill lyfta fram att alla aktörer ställer sig positiva till att få ut så mycket 

som möjligt av medling och därför kan vi också anta att de skulle vara öppna till förändring. En 

förändring som kanske mestadels handlar om att lägga vikt och reflektera kring både ett 

gärningsmannaperspektiv och ett brottsofferperspektiv. Detta skulle kunna innebära en stor förändring i 

sig att uppmärksamma detta. Alexandra Cato och Lars-Erik Furuskog ställer sig också öppna för att 

förändra verksamheten om behovet skulle finnas, de har insett det positiva med medling samtidigt som 

de reflekterar över saker som man skulle kunna göra på ett bättre sätt. Att detta framgår är positivt 

                                                 
13 Se avsnitt problemformulering 
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eftersom att alla aktörer vill att medling ska vara en så bra metod som möjligt. 

 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att utveckla processen för att se om detta hade bidragit till mer 

välmående för brottsoffer, att man utvecklar synen så att alla, inte bara de gärningsmännen under 21 år, 

får bli delaktiga i medlingsprocessen. Lagen är utformad som en ramlag, men som Mari Granath lyfte 

fram är detta ett problem eftersom man ibland får prioritera bort dessa ärenden som lagen utesluter på 

grund av tidsbrist. Som framkommit tidigare i undersökningen så innebär den här åldersgränsen även ett 

stort bortfall av både gärningsmän och brottsoffer som skulle behöva genomföra medling, men som 

samtidigt är ovetande om att medling finns. För att testa detta skulle man kunna utföra forskning på fall 

där gärningsmän är över 21 år och sedan göra en utvärdering för att se om det gör en påverkan.  
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BILAGA 1 

Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 

Tillämpningsområde och syfte 

1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning av brott. 

2 § Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att 

tala om brottet och följderna av detta. 

3 § Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska de negativa följderna av 

brottet. 

Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och att 

målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. 

4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara opartisk. 

Förutsättningar för medling 

5 § Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som medlingen avser 

skall vara anmält till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt gärningen eller delaktighet i 

denna. 

Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som lämpligt. Om 

gärningsmannen är under tolv år får medling ske endast om det finns synnerliga skäl. 

Förberedelser 

6 § Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt. 

Medlaren skall samråda med förundersökningsledaren om medling avses äga rum innan 

förundersökningen har avslutats. Om medling avses äga rum därefter, men innan det finns en 

lagakraftvunnen dom, skall medlaren samråda med åklagaren. 

7 § Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och på annat sätt 

förberedas i den omfattning som behövs. 

8 § Vårdnadshavare för gärningsman och målsägande skall ges tillfälle att närvara vid medlingsmötet, 

om det inte finns särskilda skäl mot det. Även andra personer kan ges tillfälle att närvara vid 

medlingsmötet, om det är förenligt med syftet med medlingen och det i övrigt kan anses lämpligt. 

Medlingsmötet 

9 § Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet och 

dess följder. Gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför gärningen kom att begås och ge sin 

syn på sin situation. Målsäganden kan också framställa önskemål om gottgörelse, och gärningsmannen 

kan framföra en ursäkt för sitt handlande. 

10 § Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är uppenbart att 

innehållet i avtalet inte är oskäligt. 

Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller ett avtal som har träffats mellan parterna, skall 

medlaren se till att åklagaren genast underrättas om detta, om det inte är obehövligt. 
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BILAGA 2 

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare 

Inledande bestämmelse 

1 § I denna lag finns särskilda bestämmelser om handläggning hos polis, åklagare och domstol av 

mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt tjugoett år. 

I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser. Lag (1994:1760). 

Förundersökning och åtalsprövning m.m. 

2 § Förundersökning mot den som inte har fyllt arton år skall, om det inte möter hinder, ledas av 

en åklagare eller polisman som, med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga 

lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften. 

Har den unge tidigare varit föremål för förundersökning eller utredning enligt 31 §, skall om 

möjligt samma åklagare och polismän anlitas för den nya förundersökningen. Lag (1994:1760). 

3 § En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år skall alltid ledas av åklagaren, om den 

unge är skäligen misstänkt för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än sex månader. 

Lag (1994:1760). 

4 § En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller brott på vilket fängelse 

kan följa skall bedrivas med särskild skyndsamhet. Förundersökningen skall avslutas och beslut i 

åtalsfrågan fattas så snart det kan ske och senast inom sex veckor från dagen för delgivning av 

brottsmisstanke enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken. Tidsfristen får 

överskridas endast om det är nödvändigt med hänsyn till  

1. att den misstänkte skall delta i medling enligt lagen (2002:445) om medling med anledning 

av brott, eller 

2. utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter. Lag (2006:894). 

5 § Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för brott, skall vårdnadshavaren 

eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i 

förhållande till den unge omedelbart underrättas samt kallas till förhör som hålls med den unge, 

om detta inte är till men för utredningen eller det annars finns särskilda skäl mot det. Lag 

(2002:382). 

6 § Om någon som inte har fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan 

följa, skall socialnämnden genast underrättas. Av underrättelsen skall det framgå om den 

misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen (2002:445) om 

medling med anledning av brott samt hur den misstänkte ställt sig till deltagande. Lag (2002:447). 
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BILAGA 3 

Missivbrev 
 
Rebecca Eriksson           Tel.nr. 070-6988813 
Skräddaretorpsvägen 10           rebeccaeriksson_88@hotmail.com 
393 53 Kalmar 
 
Oscar Kronqvist           Tel.nr. 076-1120258 
Hossmo, Kyrkväg 3           oscar.kronqvist@gmail.com 
388 92 Ljungbyholm 
 
 
Undersökningen genomförs inom Socionomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. 
 
Information om undersökningen 
Syftet med medlingslagen är att gärningsmannen ska få en ökad insikt om de konsekvenser 
som brottet orsakat. Medling är därför tänkt att fungera som en preventiv funktion, det vill 
säga att gärningsmannen inte begår fler brott i framtiden. Gärningsmannen ges genom 
medlingen möjligheten att försöka reparera den orsakade skadan i form av gottgörelse till 
brottsoffret. Brottsoffret ska i sin tur få möjligheten att bearbeta sina upplevelser som brottet 
medfört. Detta kan exempelvis vara bearbetning av ilska, rädsla, oro eller depression. 
Förhoppningen är att dessa symptom ska minska. 
 
Syftet med vår C-uppsats är att göra en explorativ studie om berörda aktörers syn på 
medlingsprocessen. Vi har valt att utgå ifrån olika teman i våra frågeställningar. De teman 
som vi lägger fokus vid utgör medlingens process, erfarenheter samt samverkan och sekretess.  
 
Undersökningen kommer att genomföras med intervjuer av respektive berörda aktörer med 
hjälp av inspelningsteknik för att underlätta bearbetning av materialet. Intervjuerna kommer 
att bidra till ytterligare forskning inom medling och kommer att ta ca 60 minuter. Av 
respondenten förväntas det att begrunda det vi eftersöker för att kunna bidra till värdefull 
information i undersökningen.  
 
Respondentens rättigheter  
Respondenten har alltid rättigheten till att dra sig ur undersökningen om så önskas utan att 
ange anledning. 
 
Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Rebecca Eriksson  Oscar Kronqvist 
Socionomstuderande  Socionomstuderande 
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BILAGA 4 

 

 
Frågor till Politiker 

 
Hur ser ni på medling? 
Vad har ni för syn på gärningsmän respektive brottsoffer? 
Vad finns det för fördelar med medling som metod? 
Finns det några nackdelar med medling som metod? 
Anser ni att medling är en renhårig process? 
Skyldigheten att informera om medling till gärningsmän har en åldersgräns på 21 
år, vad anser ni om att det finns en åldersgräns? 
Vad anser du om att medlingslagen avråder medling vid vissa brott? 
Tidigare forskning visar på olika resultat av medling för brottsoffer, i en del 
studier är medling positivt i form av den fungerar som en bearbetningsprocess för 
offret, i andra studier visas det ingen mening med medling eftersom offret inte 
uppfattar gärningsmannens förlåtelse som uppriktig, hur uppfattar ni detta? 
Är detta en rätt behandling för gärningsmän respektive brottsoffer? 
Vad anser ni är att lyckas i medling? 
Vad anser ni är att misslyckas i medling? 
Vilken är visionen med medling? 
 
Vad finns det för fördelar med processen? 
Finns det några nackdelar med processen? 
Vad hade ni önskat att förändra i processen? 
Vilken är anledningen till att medling ser ut i Sverige som det gör? 
Skiljer sig medling utifrån andra länder? Vad är anledningen till detta? 
 
Vad skulle det innebära om man lade mer fokus på brottsoffer? 
Hade arbetssättet förändrats om man införde ett förändrat tillvägagångssätt då 
både gärningsmän och brottsoffer hade varit kontaktade och informerade om 
medling?  
Hur hade detta förändrats? 
Hur skulle processen förändras? 
Vad finns det för hinder och möjligheter? 
Vilka fördelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
Vilka nackdelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
 
Finns det en bra samverkan mellan olika aktörer, socialtjänst, brottsofferjour, 
medlare, polis etc.? 
Hindrar sekretessen aktörerna? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med denna sekretess? 
Vad är för nuvarande bra med den samverkan som finns? 
Finns det några nackdelar med den samverkan som finns? 
 

 
 
 

Teoretiskt 
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BILAGA 5 

 

Frågor till Polisen 
 

Hur ser du ni medling? 
Vad är för nuvarande bra med medling som metod? 
Finns det några nackdelar med medling som metod? 
Hur ser ni på det rådande rättsystemet? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med det? 
Är detta en rätt behandling för gärningsmän respektive brottsoffer? 
Skyldigheten att informera om medling till gärningsmän har en åldersgräns på 21 
år, vad anser ni om att det finns en åldersgräns? 
Vad anser du om att medlingslagen avråder medling vid vissa brott? 
Vad anser ni är att lyckas i medling? 
Vad anser ni är att misslyckas i medling? 
 
Vad innebär er roll i medling? 
När kommer ni in i processen? 
Vad hade en annan position för er inneburit? 
Vad finns det för fördelar med processen? 
Finns det några nackdelar med processen? 
Hade ni önskat en annan position i processen? Tidigare/senare/mer medverkan? 
Vad hade det inneburit? 
Vad hade ni önskat att förändra i processen? 
 
Vad har du för relation till gärningsmannen? 
Vad har du för relation till brottsoffer? 
Hade ditt arbetssätt förändrats om man införde ett förändrat tillvägagångssätt och 
både gärningsmän och brottsoffer hade varit kontaktade och informerade om 
medling?  
Hur hade detta förändrats? 
Hur skulle processen förändras? 
Vad finns det för hinder och möjligheter? 
Vilka fördelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
Vilka nackdelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
 
Vad har ni för relation till andra aktörer, socialtjänst, brottsofferjour, medlare 
m.m.? 
Hur lyder er sekretess gentemot andra aktörer? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med denna sekretess? 
Vad är för nuvarande bra med den samverkan som finns? 
Finns det några nackdelar med den samverkan som finns? 
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BILAGA 6 

 

Frågor till Socialtjänsten 
 

Hur ser ni på medling? 
Vad är för nuvarande bra med medling som metod? 
Finns det några nackdelar med medling som metod? 
Hur ser ni på det rådande rättsystemet? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med det? 
Är detta en rätt behandling för gärningsmän respektive brottsoffer? 
Skyldigheten att informera om medling till gärningsmän har en åldersgräns på 21 
år, vad anser ni om att det finns en åldersgräns? 
Vad anser ni om att medlingslagen avråder medling vid vissa brott? 
Vad anser ni är att lyckas i medling? 
Vad anser ni är att misslyckas i medling? 
 
Vad innebär er roll i medling? 
När kommer ni in i processen? 
Vad hade en annan position för er inneburit? 
Vad finns det för fördelar med processen? 
Finns det några nackdelar med processen? 
Hade ni önskat en annan position i processen? Tidigare/senare/mer medverkan? 
Vad hade det inneburit? 
Vad hade ni önskat att förändra i processen? 
 
Vad har du för relation till gärningsmannen? 
Vad har du för relation till brottsoffer? 
Hade ditt arbetssätt förändrats om man införde ett förändrat tillvägagångssätt och 
både gärningsmän och brottsoffer hade varit kontaktade och informerade om 
medling?  
Hur hade detta förändrats? 
Hur skulle processen förändras? 
Vad finns det för hinder och möjligheter? 
Vilka fördelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
Vilka nackdelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
 
Vad har ni för relation till andra aktörer, polis, brottsofferjour, medlare m.m.? 
Hur lyder er sekretess gentemot andra aktörer? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med denna sekretess? 
Vad är för nuvarande bra med den samverkan som finns? 
Finns det några nackdelar med den samverkan som finns? 
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BILAGA 7 

 

Frågor till Medlare 
 

Hur ser ni på medling? 
Vad är för nuvarande bra med medling som metod? 
Finns det några nackdelar med medling som metod? 
Vad skiljer medling vid brott från annan medling? 
Är detta en rätt behandling för gärningsmän respektive brottsoffer? 
Skyldigheten att informera om medling till gärningsmän har en åldersgräns på 21 
år, vad anser ni om att det finns en åldersgräns? 
Vad anser ni om att medlingslagen avråder medling vid vissa brott? 
Vad anser ni är att lyckas i medling? 
Vad anser ni är att misslyckas i medling? 
Att vara neutral i mötet, vad innebär det? 
Hur tar du som medlare tillvara på både gärningsmannens och brottsoffer intresse? 
Vad är innebörden av att jämka åsikter? 
 
Hur vet du hur du ska agera? 
Samtalar du med andra kollegor? 
Får du handledning? 
Vad har du för utbildning? 
Vad gör att du blir legitimerad medlare? 
Vilka är dina kvalifikationer och vad har du för kompetens? 
 
När kommer du in i processen? 
Vad finns det för fördelar med processen i sin helhet? 
Finns det några nackdelar med processen i sin helhet? 
Vad hade du önskat att förändra i processen? 
 
Vad har du för relation till gärningsmannen? 
Vad har du för relation till brottsoffer? 
Hade ditt arbetssätt förändrats om man införde ett förändrat tillvägagångssätt och 
både gärningsmän och brottsoffer hade varit kontaktade och informerade om 
medling?  

                   Vad skulle det innebära att ändra perspektiv? 
Vad hade förändrats då? 
Hur skulle processen förändras? 
Vad finns det för hinder och möjligheter? 
Vilka fördelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
Vilka nackdelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 

                   Skiljer sig medling utifrån andra länder?  
                   Hur skiljer det sig och i så fall varför? 

 
Vad har ni för relation till andra aktörer, socialtjänst, brottsofferjour, polis m.fl.? 
Hur lyder din sekretess gentemot andra aktörer i processen? 
Vad finns det för fördelar och nackdelar med denna sekretess? 
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Vad är för nuvarande bra med den samverkan som finns? 
Finns det några nackdelar med den samverkan som finns? 

BILAGA 8 

 

Frågor till Brottsofferjour 
 

Vad är ni för organisation? 
Vad innebär ert arbete, vad erbjuder ni för stöd? 
Hur ser ni på medling? 
Vilken roll har ni i medling? 
Vilken roll vill ni ha? 
Vilka värderingar tillför ni? 
Kommer ni i kontakt med brottsoffer som har varit delaktiga i medling? 
Skiljer sig ert stöd för de som genomgått medling och de som inte genomgått 
medling? 
Är det vanligt att brottsoffer som genomgått medling kommer till jouren? 
Skyldigheten att informera om medling till gärningsmän har en åldersgräns på 21 
år, vad anser ni om att det finns en åldersgräns? 
Vad anser ni om att medlingslagen avråder medling vid vissa brott? 
 
Vad är för nuvarande bra med medling som metod? 
Finns det några nackdelar med medling som metod? 
Är detta en rätt behandling för brottsoffer? 
Vad anser ni är att lyckas i medling utifrån ett brottsofferperspektiv? 
Vad anser ni är att misslyckas i medling utifrån ett brottsofferperspektiv? 
 
Vad hade ni önskat att förändra i processen? 
Vad hade en annan position för er inneburit? 
Om ni vill vara med i processen mer, vilken är anledningen till detta? 
Vad hade det inneburit i praktiken? 
Vad finns det för fördelar med processen? 
Finns det några nackdelar med processen? 
 
Vad har du för relation till gärningsmannen? 
Vad har du för relation till brottsoffer? 
Hade ditt arbetssätt förändrats om man införde ett förändrat tillvägagångssätt och 
både gärningsmän och brottsoffer hade varit kontaktade och informerade om 
medling?  
Hur hade detta förändrats? 
Vad finns det för hinder och möjligheter? 
Vilka fördelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
Vilka nackdelar finns det med ett förändrat tillvägagångssätt? 
 
Finns det någon samverkan med andra aktörer? Vilka? 
Vad har ni för relation till andra aktörer, socialtjänst, brottsofferjour, medlare 
m.fl.? 
Vad är för nuvarande bra med den samverkan som finns? 
Finns det några nackdelar med den samverkan som finns? 
Hur lyder er tystnadsplikt? 
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Vad finns det för fördelar och nackdelar med denna tystnadsplikt? 
 


