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ABSTRAKT 

 

This essay examines the differences between the mediation practices concering youth 

crime in the swedish cities of Kalmar and Växjö. The analysis are made with the use of 

quality interviews which we have linked together with the three theories of Social 

Control Theory, Restorative Justice and Transformative Mediation. There after we have 

compared the results with one and another. Results show that there both similarities and 

differences, both in the theoretical aspects and in the organisations, for example the 

coopiration with the prosecutors and the police. 

 

Keywords: mediation, restorative justice, social control theory, transformative 
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1 INTRODUKTION 

 

En klump i magen känner vi nog alla igen. En sådan där rejäl klump som gör att man 

tappar aptiten, man har ingen som helst lust att umgås med någon och man har svårt 

att somna om kvällarna på grund av den konstanta oron. Det är vad man som 

brottsoffer kan känna efter till exempel en misshandel. Oron kan stiga betydligt om 

det råkar vara så att man bor i en mindre stad och därmed löper större risk att träffa 

på gärningsmannen än om man hade bott i en storstad. Om vi håller oss till 

misshandelsexemplet, hur ska man bearbeta den nämnda klumpen som finns kvar 

efter en misshandel? Ett vanligt sätt är att prata med någon, och därmed få ur sig alla 

de känslor som finns inom en. Men om man skulle gå ett steg längre, nämligen att 

prata direkt med gärningsmannen, alltså den person som gjort att man mår som man 

gör. Skulle man våga det? Skulle man våga förklara hur denna misshandel har 

påverkat ens liv mitt framför ansiktet på den som genomförde den? 

 

Genom medling är detta vad kommunerna i Sverige vill uppnå. Med andra ord att 

man, genom att prata med gärningsmannen, har som mål att få bort den jobbiga 

klumpen från magen. Det kan också vara så att gärningsmannen själv också har en 

liknande klump och lider av både ångest och ånger för det han eller hon har gjort. 

Men sköter kommunerna detta? Den 30:e mars, år 2012, släppte Socialstyrelsen en 

rapport om att alla kommuner inte tillfrågar unga gärningsmän om de vill medla eller 

inte, vilket de egentligen är tvungna till enligt lag
1
. Detta gjorde att vi blev 

intresserade av just medling, och bestämde oss därför att jämföra Kalmar och Växjö 

med hur man hanterar och ser på medling.  

 

 

 

                                                 

 

 

 

1  Socialstyrelsen, 2012 s. 24 
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2 BAKGRUND 

 

För att öka läsarens förståelse kring ämnet kommer vi i detta kapitel gå in på vad 

medling innebär samt hur det går till. Här kommer vi även presentera tidigare 

forskning om medling.  

 

2.1 Medling vid brott 

 

Medling är en konfliktlösningsmetod som går ut på att två parter tillsammans med en 

medlare sätter sig ner och försöker finna en lösning på konflikten i fråga. Det som 

skiljer medling vid brott från annan medling som kan erbjudas vid olika konflikter är 

att målet med samtalet inte är att försöka hitta en lösning på ett existerande problem. 

Istället är man ute efter att de bägge inblandade parterna ska få en djupare förståelse 

om varför brottet skedde och vilka konsekvenser det har fått
2
. 

I mars år 2002 överlämnade regeringen in en proposition med titeln ”Medling med 

anledning av brott” till riksdagen, vilken gick igenom i maj samma år, och medling 

blev därmed ett erkänt och lagstadgat medel efter brott. Argumenten för medling var 

bland annat att det skulle förebygga de negativa aspekterna av ett brott
3
.  

Lagen om medling är en ramlag. Det innebär att den istället för att detaljreglera 

verksamheten anger syftena och förutsättningarna för att medling ska ske. Dessa fyra 

förutsättningar är: 

 

 Deltagande i medling är frivilligt 

 Medling ska ske i bägge parters intresse 

 Gärningen ska vara polisanmäld och erkänd 

 Medlaren ska vara kompetent och opartisk
4
. 

                                                 

 

 

 
2
 Wahlin (red.), 2007 s. 7 

3
 Regeringen, 2002 s.5 

4
 Wahlin (red.), 2007 s. 8 
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2.2 Medlingens tillvägagångssätt 

 

Den huvudsakliga och vanligaste formen av medling bedrivs genom att parterna 

träffas vid medlarens arbetsplats och där för en dialog. Innan medlingen sker är det 

dock en del som måste redas ut. Till exempel kan det vara så att det är polisen som 

tar upp medling som ett alternativ för gärningsmannen och ser efter ifall det finns 

något intresse i detta. Dessförinnan har gärningsmannen blivit informerad om vad 

medling innebär,  av antingen polisen, socialtjänsten eller en medlingsverksamhet. 

Som tidigare nämnt måste medlingen vara i bägge parternas intresse, och därför 

tillfrågas gärningsmannen först, eftersom det bör vara klart att denne vill delta i 

medlingen innan man tillfrågar brottsoffret. Ibland kan det vara som så att 

brottsoffret, och även gärningsmannen, har ett behov av att ha ett såkallat förmöte 

med medlaren först innan själva medlingen äger rum. Under dessa förmöten får 

parten i fråga information om hur medlingen kommer gå till och innebär, samt vilka 

regler som gäller. Det är också ett tillfälle att ställa frågor och lära känna medlaren 

innan. Detta gör att medlaren bygger upp en tillit och ett förtroende för den aktuella 

parten
5
. 

 

Därefter är det dags för själva medlingsmötet. Brottsoffret har då en chans att 

förklara och berätta för gärningsmannen hur brottet i fråga har påverkat denne. Detta 

i sin tur ska leda till att brottsoffret enklare ska kunna bearbeta de känslor och rädslor 

som brottet fört med sig. Gärningsmannen å sin sida har en chans att reflektera över 

hur gärningen har påverkat dennes liv och då också ta ansvar för sin handling. Detta 

ska också leda till att gärningsmannen verkligen ska förstå hur offret har skadats av 

gärningen. Medlaren fungerar som stöd för bägge parterna och ska också se till att 

underlätta samtalet. Rollen är passiv och medlaren brukar endast ingripa för att 

                                                 

 

 

 
5
 SOU 2000:105 s. 46 
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underlätta och hjälpa någon av parterna att komma till tals. Likaså ska den också se 

till att de viktiga sidorna av målet belyses under dialogens gång
6
. 

 

När bägge parterna anser att diskussionen är klar och färdigbehandlad finns det 

möjlighet att börja prata om eventuellt avtal om gottgörelse från gärningsmannen. 

Detta kan variera en hel del. Det kan till exempel vara att gärningsmannen ska betala 

ett ekonomiskt bistånd till brottsoffret, eller att gärningsmannen utför ett visst arbete 

åt brottsoffret. Kommer parterna fram till ett avtal skrivs detta under av bägge dessa 

två, medlaren och parternas eventuella vårdnadshavare. Det ska dock tilläggas att 

medlingen inte behöver sluta i ett avtal. Det kan likväl, och vanligen, sluta i att 

parterna tar varandra hand efter det att gärningsmannen har bett brottsoffret om 

ursäkt. Detta leder förhoppningsvis att bägge parterna lämnar mötet med en lättnad 

och finner det enklare att gå vidare
7
. 

 

2.3 Tidigare forskning 

 

Medling i sig är inget nytt fenomen i Sverige. Redan under 70-talet lagstiftades det 

om att medling skulle kunna förekomma inom arbetsrättsliga tvister. År 1980 kom en 

annan lagstiftning som att föräldrar skulle få rätt att delta i medling inom 

familjerätten när det gällde frågor som enighet om vårdnad, boende etcetera
8
. 

 

Runt om i Europa finns det en stor verksamhet inom brottsförebyggande medling. I 

Norden använder samtliga av Sveriges grannländer denna typ av verksamhet. I 

Finland har man använt sig av denna metod sedan 80-talet. Under 70-talet visade 

statliga undersökningar att Finland hade fler fångar i sina fängelser än vad resten av 

de skandinaviska länderna hade tillsammans. För att motarbeta denna siffra valde de 

att börja satsa på medlingen och år 2000 fanns medling som alternativ i 180 av 

                                                 

 

 

 
6
 Proposition, 2001/2002:126  s.11 

7
  SOU 2000:105 s. 47 

8
  SOU 2000:105 s. 45 



 

 

5 

 

landets 250 kommuner. Det ska dock tilläggas att det är de större kommunerna man 

valde att satsa på, vilket innebar att under år 2000 hade 75 % av Finlands befolkning 

tillgång till medling. Detta visade sig gynnsamt för bland annat den finska ekonomin, 

och undersökningar visar att man genom medlingsverksamheten sparar in miljoner ju 

fler brottsfall som avslutas genom medling
9
. 

 

Går man utanför Norden och tittar på ett land som Österrike, som började med 

medlingsverksamhet vid ungdomsbrott under mitten av 80-talet, visar statistiken 

medlingens effektivitet. År 1998 avskrevs 83 % av de fall åklagaren hade fått in som 

resulterat i medling
10

. 

 

År 1994 redovisades en större amerikansk undersökning som hade som mål att ta 

reda på medlingens effektivitet. Flera hundra brottsoffer och gärningsmän var 

delaktiga i undersökningen som hade deltagit i fyra olika medlingsprogram runt om i 

USA. Resultatet från dessa undersökningar visade att den vanligaste anledningen att 

brottsoffer valde medling var på grund av att de ville täcka den förlust som brottet 

orsakat. En annan vanlig anledning var för att hjälpa gärningsmannen. Effekten som 

medlingen medförde var att brottsoffret fick minskad oro och kände lättnad. Genom 

att ställa frågor till gärningsmannen och förklara hur brottet påverkat ens liv kunde 

man gemensamt komma fram till en överenskommelse om kompensation. I 

slutändan kände brottsoffret att rättvisa skipats och rädslan för att utsättas för nya 

brott minskade. Den vanligaste anledningen för gärningsmannen att delta i medling 

var att ställa saker och ting till rätta med brottsoffret. Den fick då chans att be om 

ursäkt och ge sin bild av händelsen
11

.  

 

Sehlin skriver om flera olika undersökningar som gjorts och vad dessa har gett för 

resultat. Till en början berättas det om en undersökning som gjordes år 1986 om 

                                                 

 

 

 
9
  SOU 2000:105 s. 97 - 99 

10
  SOU 2000:105 s. 108 - 111 

11
  SOU 2000:105 s. 113 - 115 
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ungdomar som begått grova brott och hur vida risken för återfall var. I studien har 

man använt sig av 99 % svarta gärningsmän och 95 % av dessa var män. Man valde 

slumpvis ut de ungdomar som skulle delta i medlingen. Resten fick genomgå en 

vanlig rättegång. Under medlingen kom brottsoffret och gärningsmannen överens om 

att gärningsmannen antingen skulle betala en summa pengar, eller genomföra ett 

arbete åt offret. De visade sig att de ungdomar som varit med och medlar var mindre 

benägna att återfalla i brott, än de ungdomar som genomgått en vanlig rättegång och 

fått straff som villkorlig dom eller skyddstillsyn
12

. 

 

En annan undersökning som tas upp är en jämförelse hur effektiv direkt- kontra 

indirekt medling är på vuxna gärningsmän som gjordes i Coventry och 

Wolverhampton i England. Undersökningen gjordes genom att jämföra gärningsmän 

som valde att inte delta i medling, gärningsmän som diskuterat med personalen från 

medlingsförvaltningen, gärningsmän som deltog i indirekt medling samt 

gärningsmän som deltog i direkt medling. Indirekt medling innebär att man, istället 

för att träffas och prata ”face- to face”, pratar med personalen på 

medlingsförvaltningen som därefter vidarebefordrar det sagda till brottsoffret. I 

bägge städerna visade resultatet att de gärningsmän som valt att delta i indirekt- eller 

direkt medling löpte mindre risk att hamna i återfall
13

. 

 

År 2001 skrevs en rapport innehållande resultat från 38 stycken empiriska studier 

angående medlingens effektivitet. Av dessa 38 studier visade två att medling inte har 

något direkt effekt. Dessa två undersökningar gjordes i mellanvästern, USA. Dessa 

studier visade att av de ungdomar som genomgått medling var återfallsnivån på 29 

%, mot 27 % som nivån låg på för ungdomar som deltog i rehabiliteringsprogram. 

Enligt studien föll ¾ av de ungdomar med återfall tillbaka i brottsligheten på grund 

av ”den kränkning som de blivit utsatta för vid medlingstillfället”
14

. 

                                                 

 

 

 
12

 Sehlin, 2009 s 27 - 28 
13

 Sehlin, 2009 s 29 
14

 Sehlin, 2009 s 27, 33 
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Slutsatsen Sehlin drar är att medling är brottsförebyggande, trots att de vetenskapliga 

studierna är få och har metodologiska svagheter. Sehlin menar att det behövs göras 

fler vetenskapliga undersökningar, både internationellt som i Sverige, för att kunna 

fastställa medlingsprogrammens effektivitet och för att få mer kunskap om 

medlingens brottsförebyggande effekter
15

.  

 

                                                 

 

 

 
15

 Sehlin, 2009 s 39 - 40 
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3 SYFTE OCH PROBLEM 

 

2002 infördes Lagen om medling med anledning av brott, som gäller för medling 

anordnad av staten eller kommuner. Målet var att få minska de negativa följderna av 

brott och att få gärningsmannen att förstå konsekvenserna av brottet samt ge 

målsägande möjlighet att bearbeta sina upplevelser
16

. Fyra år senare kom lagen om 

att varje kommun ska erbjuda medling till ungdomar under 21 år som begår brott
17

. 

 

Med vår uppsats vill vi fördjupa oss i medlingsverksamheten och fokusera på hur 

medling som påföljd av ett brott går till. Vi vill belysa hur medling fungerar och se 

hur socialförvaltningen ser på denna metod vid ungdomsbrott. Genom intervjuer vill 

vi få fram de olika parternas syn på ämnet för att sedan se om detta stämmer överens 

med den forskning och teorier vi valt ut kring ämnet.  

  

Syftet med denna undersökning är att få ökad insyn i hur Kalmar och Växjö kommun 

arbetar med medling och vilken syn medlarna har på medlingsverksamheten, för att 

sedan göra en jämförelse mellan dem . 

 

För att kunna besvara vårt syfte utgår vi ifrån följande frågeställningar: 

 Hur ser medlare inom socialförvaltningen på medling samt sin egen roll inom 

medlingen i Kalmar respektive Växjö kommun? 

 Hur jobbar Kalmar respektive Växjö kommun med medling? 

 Vilken effekt kan medlarna se på medlingen för de inblandade, i respektive 

kommun? 

 

 

                                                 

 

 

 
16

 SFS 2002:445 
17

 SFS 2001:453 kap 5 § 1c 
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4 METOD 

 

För att våra intervjuer skulle bli så bra som möjligt och för att de skulle kunna ge oss 

ett starkt material att arbeta utifrån har vi utgått ifrån Repstad, Jacobsen samt Kyléns 

böcker som handlar on hur en intervju byggs upp. I denna del kommer vi presentera 

det vi utgått ifrån under arbetet med intervjuerna. Här presenterar vi även hur vi gjort 

vårt urval samt bearbetat intervjumaterialet.  

 

4.1 Materialsökning 

 

När vi hade bestämt oss för vårt ämne satte vi igång att leta efter tänkbar och relevant 

litteratur. Detta gjorde vi i princip endast via Universitetsbiblioteket i Kalmars 

hemsida. Vi började med att först söka på ord som ”medling” och ”reparativ rättvisa” 

för att få en överskådlig syn på hur stort utbudet var. Resultatet visade att det fanns 

en del böcker, närmaste bestämt 56 stycken. Först och främst valde vi ut böcker som 

utgivits av statliga organ så som Brottsförebyggande rådet. Därefter valde vi skrifter 

som givits ut av universitet och slutligen av vanliga bokförlag. Valen grundades i 

böckernas ämnesförklaringar som finns listade på universitetsbibliotekets hemsida. 

Dock skulle det visa sig svårare att hitta böcker om reparativ rättvisa på svenska. Vid 

sökning av just ”reparativ rättvisa” fick vi 0 träffar. Då valde vi istället att söka på 

den engelska översättningen, vilket blev ”restorative justice”. Denna gång fick vi 

bättre napp med 48 stycken träffar. När vi tittade igenom de olika böcker som listats 

upp fann vi en bok vid namn ”The little book of restorative justice” av Howard Zehr 

som vi bägge två hade läst under en tidigare kurs, Rättskunskap. Där av valde vi att 

använda oss av denna bok. Från Rättskunskapen hade vi också minnen av en bok 

som talade som en teori vid namn Social kontrollteori. Efter lite sökningar i 

kursplanen fann vi boken vi var ute efter. Den sista teorin, transformativ 

konfliktteori, hittade vi genom Google och boksidor såsom Adlibris och Bokus. 

 

Precis som föregående böcker använde vi oss universitetsbibliotekets hemsida för att 

hitta litteratur om vår metod, nämligen kvalitativa intervjuer. Som tidigare tog vi 
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hänsyn till vad som stod i ämnesförklaringarna, och därefter valde vi utifrån dessa ut 

vilka metodböcker som verkade bäst.  

 

4.2 Intervjumetod  

 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervju eftersom kvantitativa intervjuer kan bli snäv 

och det kan vara svårt att få in en människas olika erfarenheter och synpunkter. 

Svaren i en kvalitativ intervju leder till uppmuntran att tänka igenom svaren samt 

följdfrågor för den som blir intervjuad. Intervjun utgår från en mall med vilket 

innehåll man tänkt sig ta upp i intervjun. Under tiden kan ordningsföljden ändras och 

intervjuaren bör vara flexibel under dess gång
18

. Eftersom vi vill få att respondenten 

svarar från egna erfarenheter och tankar om vad de anser tycker vi att det passar bra 

att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt.   

 

I den analys vi ska göra utgår vi ifrån intervjuernas svar och våra utvalda teorier för 

att kunna se ett samband. Eftersom en kvalitativ intervju bygger på att alla 

intervjupersoner får möta likartade teman där fokus läggs på att vissa punkter finns 

med i intervjun
19

, passar det bra i vår intervju att vi använder oss av öppna frågor. 

Detta är en metod som gör det möjligt för nya följdfrågor som då kan leda till nya 

tankar och synsätt på ämnet. Jacobsen menar att detta tillvägagångssätt är ett bra 

verktyg när det gäller att samla in fakta som kan vara svår att få fram via enkäter 

eller mer styrda intervjuer
20

. En öppen fråga är en fråga som kan ge oändligt många 

svarsalternativ. En fråga kan vara mer eller mindre öppen beroende på hur vi väljer 

att ställa den, att ge en öppen men ändå strukturerad fråga kan ibland ge längre svar 

än en helt öppen. Detta beror på att den är mer konkret och kan göra att den som blir 

intervjuad kommer på mer kring ämnet då. Om ett svar på en öppen fråga blir kort är 

det lätt att bygga vidare på frågan med hjälp av en följdfråga såsom ”varför”? och så 

                                                 

 

 

 
18

 Repstad, 1993 s. 60 
19

 Jacobsen, 1993 s. 19 
20

  Jacobsen, 1993 s. 19 
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vidare. I intervjun kan det vara bra att sammanfatta lite då och då och ge den som blir 

intervjuad en sammanfattning av vad som sagt och checka av att inga missförstånd 

uppstått
21

.  

 

För att få ett flyt i intervjun är det bra att utgå från frågor som börjar med när, hur, 

vilka, vem, var, varför och hur många. Dessa frågor utgår ofta från det som tidigare 

sagt och gör att det blir ett flyt i intervjun och frågorna hör ihop. Öppna frågor kan 

vara bra att börja på detta sätt då de bjuder in till tankar och förklaringar hos den som 

intervjuar. I forskningsintervjuer kan sammanfattande frågor göra att den som blir 

intervjuad får en inblick i hur intervjuaren tolkat svaren och det blir en bekräftelse på 

att de är överens
22

.  

 

Frågor fungerar oftast bäst om de är korta och precisa, gärna en mening och om man 

känner behov av längre är det bättre att dela upp fråga. Författaren menar att om en 

längre fråga ställs kan det vara svårt för den som blir intervjuad att förstå vad som 

frågas och risken är att han/hon svarar på något annat. Det är även viktigt att 

intervjuaren tänker på att endast ställa en fråga åt gången, respondenten svarar oftast 

på den sista frågan om fler än en ställs
23

.  

 

Under våra intervjuer kommer vi att använda oss av diktafoner för att senare kunna 

lyssna på intervjun och dokumentera den på papper. För att arbetet inte ska ta upp för 

mycket tid så menar Repstad att det räcker att de delar som är viktiga för arbetet 

skrivs ner ordagrant, resterande kan skrivas ner som ett komprimerande referat. I de 

fall där det är få intervjuer kan det räcka att intervjuaren lyssnar på banden och gör 

analysen utifrån det
24

. Vid användande av inspelning vid en intervju kan intervjuaren 

ägna all sin tid år respondenten och få ut det mesta av intervjun. Det är viktigt att 

                                                 

 

 

 
21

 Jacobsen, 1993 s. 99-102 
22

 Jacobsen, 1993 s. 103-104 
23

 Jacobsen, 1993 s. 15-16 
24

 Repstad, 1993 s. 77-78 
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apparaten är väl kontrollerad så att inte batteriet eller bandet tar slut mitt i intervjun. 

Den som blir intervjuad måste även få information om vad som händer med banden 

efter arbetets slut
25

.  

 

För att få struktur på intervjuerna utgår vi ifrån Kyléns trattmodell, vilket ger en 

grundbild hur en intervju kan struktureras. Detta är en modell som är uppbyggd i 

dessa sex följande steg: 

 

Steg 1 i denna modell kallas Öppning. I detta första steg ska man som intervjuare 

presentera sig och informera om intervjuns avsikt. Man ska även berätta hur 

intervjun är upplagd och ungefär hur lång tid den kommer ta. Slutligen berätta hur 

man antecknar och vad som kommer hända med de svar man får. För att ge 

intervjupersonen en klarare bild över strukturen kan man också visa intervjuguiden. 

Skulle man ha en panelintervju eller en gruppintervju ska även de olika deltagarna 

presentera sig själv och berätta om sin roll i den kommande intervjun. 

 

I Steg 2 talar man om Fri berättelse. I detta steg ska man som intervjuare ställer mer 

fria frågor, som gör att intervjupersonen kan svara i mer öppna svar. Det bästa är att 

man som intervjuare är tyst under detta steg. Detta gör att personen man intervjuar 

kan tänka efter och får mer tid att lämna information. Det man kan göra är att humma 

och ställa korta följdfrågor som ”Hur menar du då?” och ”Hur kan det komma sig?”. 

Frågor som börjar med ”varför” ska man dock akta sig för, då dessa frågor kan 

uppfattas som ifrågasättande hos den intervjuade. Med andra ord ska man försöka 

styra intervjun med så få ord som möjligt.  

 

Steg 3 är Precisering. I detta steg ser man till att de svar man fått i steg 2 blir mer 

korrekta. Detta kan man göra genom exempel och beskrivningar. Om den intervjuade 

personen hänvisar till t ex ett dokument kan man be personen ta fram detta. När man 
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väl får dokumentet läser man det och därefter ställer frågor. Vill man vara säker på 

att man fått med alla svar man söker kan man efter varje frågeavsnitt göra en lite 

sammanfattning. 

 

Vidare är Steg 4 Kontroll. I detta steg kan man om man vill kontrollera sina 

uppgifter lite närmare. Om man i vårt fall vill veta något om hur medlingsprocessen 

ser ut skulle man kunna be om ett färskt exempel från intervjuarens senaste 

medlingsmöte. Med andra ord kan man begära mer exakta svar. Skulle man ha 

motstridiga uppgifter som omedvetet har lämnats från den intervjupersonen kan man 

testa dessa mot varandra. Man ska dock vara försiktig så att intervjun inte går över 

till ett förhör, vilket är lätt hänt. 

 

Steg 5, Information, och Steg 6, Avslutning, är de två avslutande stegen. Information 

innebär att man sammanfattar sina svar och går snabbt igenom dessa så att det inte 

har skett ett missförstånd. Därefter ger man den intervjuade mer kött på benen om 

vad det är för undersökning man egentligen vill göra. Det är också nu 

intervjupersonen har chans att ställa frågor till intervjuaren. Slutligen innebär 

Avslutning att man tackar för hjälpen och för att personen ställde upp. Man kan 

berätta om vad som nu kommer hända med resultatet, och även fråga om det finns 

chans att komma tillbaka ifall man skulle sakna något. Med andra ord är det viktigt 

med en positiv avslutning
26

. 

 

4.3 Intervjuernas genomförande och urval 

 

De intervjuade är två medlare från olika kommuner, Växjö och Kalmar. Vi valde att 

fokusera på dessa två kommuner och de två medlarna för att då hinna göra en 

djupare intervju. Då Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet år 2010 gick ihop 
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och bildade Linnéuniversitetet tyckte vi att det var extra intressant att välja dessa 

kommuner som nu har mycket samarbete och inflytande över varandra. Ska man se 

till skillnader kommunerna emellan är den tydligaste skillnaden färgen i 

kommunfullmäktige, då Kalmar är rött och Växjö är blått. Därmed kan det vara 

intressant att se om det finns några skillnader rent resursmässigt inom medlingen i 

kommunerna. 

 

Eftersom tiden var begränsad så ville vi avgränsa oss till två kommuner och då två 

medlare och under intervjuerna kunna gå in på djupet kring ämnena. Rent 

vetenskapligt skulle vår studie tjäna på om vi hade intervjuat fler medlare i fler städer 

som till exempel Jönköping. På så sätt skulle man kunna jämföra fler kommuner och 

fått ett mer regionalt resultat i frågor som medlingens resurser, effekter, medlarnas 

syn på medlingen, med mera.     

 

De båda intervjuerna hölls i medlingslokalerna och tog mellan 30-45 minuter. För att 

vara säkra på att få med allt som sades kom med spelades intervjuerna in för att 

sedan transkriberas och föras in i uppsatsen. Därefter dubbelläste bägge två igenom 

intervjuerna för att se till att vi inte missade någonting viktigt. I intervjuerna utgick 

vi ifrån samma ämnen, vi hade tidigare skrivit ner punkter som vi ville beröra. 

Medlaren fick prata väldigt fritt kring en fråga och då det var möjligt följde naturligt 

följdfrågor från oss.  

 

4.4 Teori 

 

I uppsatsen utgår vi ifrån tre olika teorier kring medling som vi sedan ska applicera 

intervjuerna som gjorts i Kalmar och Växjö kommun.  I följande teoridel presenteras 

de olika teorierna.  

 

4.4.1 Social kontrollteori 

 

Lindgren skriver om den sociala kontrollteorin som utvecklats av Travis Hirschi. Här 

menar man att en del människor känner sig mindre bundna till de sociala normerna i 



 

 

15 

 

ett samhälle. Detta leder till att de känner sig fria att avvika från dessa normer. 

Teorin fokuserar inte på varför man blir kriminell utan snarare på varför människor 

väljer att följa de sociala samhällsnormerna och reglerna. Det handlar om att 

människor utvecklar starka band till samhället, dessa kommer främst från människor 

som är betydelsefulla för oss, exempelvis föräldrar. Det kan även komma från 

institutioner som skolan. I denna teori menar man då att det är dessa sociala band 

som avgör vår samhällsanpassning och om vi kommer begå brott eller inte. De 

sociala banden delas upp i fyra delar som har en stark samverkan på varandra. 

 

 Anknytning till människor som står för de samhälleliga normerna och dess 

förhållningssätt. 

 Åtagande, en person lägger ner tid och resurser på någonting för att nå ett mål 

eller ett syfte, detta blir något man sedan inte vill riskera att förlora genom att 

begå ett brott. 

 Delaktighet, personen är upptagen eller engagerad i någonting lagligt, vilket 

leder till att personen inte har tid att begå brott.  

 Övertygelse om vad som är rätt och fel, värdena delas med större delen av 

befolkningen.  

 

Finns det en stark anknytning finns det ofta ett starkt åtagande, detta gäller alla fyra 

delarna som hör ihop. Hirschi menar att det är relationerna mellan människor och de 

sociala band som då byggs upp som avgör om en person begår ett brott eller inte. Det 

är de nedbrutna eller saknaden av sociala band som legitimerar en brottslig handling, 

personen anser sig inte ha dessa band till samhället och kan då avvika från dem
27

. 

 

4.4.2 Reparativ rättvisa  
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Reparativ rättvisa handlar inte om att hitta ett alternativ till fängelse eller att få offret 

att förlåta, det är ett sätt att tänka som sedan måste appliceras på samhället och kunna 

vara ett komplement till rättssystemet som finns i landet
28

. Fokus ska läggas mer på 

offret än på förövaren, i det vanliga rättsystemet finns behov som inte tillfredställs, 

vilket är en av anledningarna till att dessa tankar kom upp
29

.  

 

Problemet med brott är att de skadade förhållanden som följer, skadade förhållande 

blir både en orsak till brott men även en följd av brott. Till skillnad från den vanliga 

västerländska rättsprocessen vill inte reparativ rättvisa fokusera på straffet som den 

skyldige ska få, självklart bör denne ha ett straff men man vill här istället lägga fokus 

på behoven hos de inblandade parterna. Zehr menar att ett brott är en kränkning mot 

människor och förhållanden som skapar förpliktelser att ställa saker och ting till 

rätta. Istället för att fråga vilken lag som överträdigt eller vem som gjorde det ställs 

frågor som vem har skadats, vilka är behoven hos denne, hur kan detta ställas tillrätta 

samt vems är åtagandena för att detta ska ske
30

?  

 

Offren står i centrum och dess behov, viktigt vid processen där den utsatte ska kunna 

få sina behov tillfredställda är att få reda på varför denne blev utsatt, vilket leder till 

att det krävs att den skyldiges behov kring vad som bör göras för att ett brott inte ska 

upprepas. Oftast krävs det att gärningsmannen får hjälp att bryta sina mönster, här 

kommer även andra människor i dess närhet att få åtaganden för att kunna stötta och 

hjälpa personen. Det är viktigt att den verkliga orsaken till handlingen belyses, det 

kan vara att personen själv varit med om ett brott och så vidare. Både offrets och 

gärningsmannens återintegrering i samhället prioriteras, allas välbefinnande är 

viktigt för samhället
31

. 
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Offren vid ett brott kan känna sig ignorerade och åsidosatta i rättsprocessen som inte 

inkluderar den utsatta, detta även då offren ofta har specifika behov som de skulle 

vilja tillfredställa. Zehr menar att det finns fyra behov som blir speciellt åsidosatta i 

den traditionella rättsprocessen. 

 

1. Information, offret behöver få svar på frågor kring brottet av 

gärningsmannen. Det kan vara varför han/hon gjorde det och så vidare.  

2. Tala om händelsen, den utsatta har behov av att prata om vad som hänt för att 

kunna gå vidare och läka de sår som uppkommit. Att få berätta sin historia 

flera gånger har är en terapeutisk nödvändighet. Offret vill genom att berätta 

sin historia för dem som orsakat skadan få dem att förstå hur deras handling 

påverkat dennes liv.  

3. Få tillbaka makten, brottsoffer känner ofta att gärningsmannen tagit makten 

ifrån dem, de kan vara makten över deras saker, kropp och känslor. Genom 

att själva bli engagerade i sina känslor under rättsprocessen kan det vara ett 

steg för att få tillbaka kontrollen eller makten över sitt liv.  

4. Återupprätta, offret har ett behov att gärningsmannen inser sitt misstag och 

tar ansvar för sin handling, detta för att visa offret att denne inte har skuld i 

händelsen.  

 

Det är utifrån dessa behov som reparativ rättvisa utgår
32

. I ett brott finns även en 

gärningsman. Zehr menar att det är viktigt att gärningsmannen förstår vikten av sina 

handlingar och att allt inte kretsar kring straffet. Det är viktigt att förövaren inte 

bygger upp en distans till personen som blivit utsatt i brottet utan att han/hon får stå 

upp för handlingen. Tanken är att genom att förstå konsekvenserna av sina 

handlingar ska gärningsmannen i den mån det går försöka göra saker och ting bra 

igen, vilket Zehr menar är bäst för offret, förövaren samt samhället.  Även 

gärningsmannen har behov som ska tillfredställas för att vi ska kunna förvänta oss att 
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de kommer bli goda samhällsmedborgare och förstå vikten av sina handlingar. 

Författaren skriver att dessa behov inte får glömmas men hamnar inom ramen för en 

annan teori. Ett exempel på behov kan dock vara att hjälpa personen integrera i 

samhället och få stöd för att inte hamna i liknande situationer igen
33

. 

 

Zehr menar att mötena mellan offer och gärningsman kan ske på olika sätt. I vissa 

fall kanske de inte möts i verkligheten utan en film eller bilder visas. Detta skulle 

kunna ske om offret kanske inte vill möta personen. Vid ett möte mellan offer och 

gärningsman finns alltid en utbildad medarbetare med för att hålla i mötet och få alla 

till att arbeta för samma mål. Författaren skriver även om möten med familjen, här 

samlas familj och andra viktiga personer i dennes liv för att ge stöd så 

gärningsmannen kan ta ansvar för sina handlingar. Gruppmöte handlar om att 

personerna sitter i en ring och alla ska få tala. I ringen finns familjemedlemmar, 

offer, gärningsmannen samt andra personer från samhället som kan ha del i ärendet. 

Det är inte enbart så att en sorts möte sker utan flera kan behövas i ett fall för att alla 

behov ska tillgodoses
34

. 

 

4.4.3 Transformativ konfliktteori  

 

Medling ses som en informell process med en opartisk tredje part, som inte tvingar 

fram en lösning utan försöka hjälpa de båda parterna att hitta en överenskommelse 

som de båda är nöjda med. Denna process viktigaste egenskap är att skapa en 

frivillig lösning på konflikten som uppstått
35

.  

 

Den transformativa konfliktteorin menar att en konflikt mellan människor leder till 

att en person tvingas till att bete sig på ett sätt som han/hon egentligen inte vill eller 

känner sig bekväm med. Detta gör att interaktionen mellan människor skadas och det 
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är här medlaren kommer in i bilden. Medlaren jobbar med frågor kring hur 

konflikten påverkar personen samt vilka effekter som drabbar denne hårdast
36

. 

Baruch Bush och Folger menar att i en konflikt känner parterna ofta sig maktlösa, 

svaga och förminskade, vilket i sig leder till fientlighet och ilska mot den andra 

parten. Genom att kommunicera under en medling menar författarna att känslan av 

maktlöshet, svaghet och ilska kan minimeras
37

.  

 

Den transformativa teorin ser konsekvenserna av en konflikt som en neråtgående 

spiral samt en cirkel. Konsekvenserna för de inblandade påverkar deras uppfattning 

om sig själva och andra, de känner sig svagare än de gjorde före konflikten och en 

känsla av att ha förlorat kontrollen infinner sig. Parterna blir nu mer fokuserade på 

sig själv vilket gör dem misstänksamma, fientliga, slutna och tappar förmågan att 

sätta sig in i den andra personens situation. Känslan av svaghet och självupptagande 

är beroende av varandra och bildar en cirkelrörelse genom att förstärka varandra, 

desto svagare jag känner jag håller på att bli ju fientligare och sluten blir jag.  Den 

andra parten kommer då reagera utifrån detta och då även denne blir mer fientlig och 

sluten. Parterna i konflikten drivs sedan på i denna onda cirkel och en nedåtgående 

spiral som är destruktiv och negativ utvecklas. Om inte denna spiral bryts kan det 

leda till hat och våld, det är detta mönster som medlaren ska försöka bryta. Parterna 

måste återuppbygga sin egen styrka och någon form av förståelse för det inträffade, 

annars kommer de inte kunna gå vidare och vara nöjda med sig själva och kommer i 

så fall fortsätta att känna sig besegrade. Den transformativa teorin bygger på att 

upphäva den negativa nedåtgående spiralen genom medling, det är inte alltid en 

överenskommelse uppstår men målet är att den onda cirkeln i alla fall bryts. Parterna 

ska förändra och transformera sina tankar till något positivt så de kan gå vidare med 

sina liv
38

.  

                                                 

 

 

 
36

 Baruch Bush, Folger, 2010 s. 59 
37

 Baruch Bush, Folger, 2010 s. 62-63 
38

 Baruch Bush, Folger, 2010 s. 63-67 



 

 

20 

 

5 RESULTAT 

 

Efter att vi transkriberat intervjuerna har vi sedan omarbetat materialet och detta 

kommer presenteras i vår resultatdel.  

 

5.1 Intervju medlare Kalmar kommun  

 

Den första intervjun gjordes den 19/4 med Daniel Boström som sedan ett par år 

tillbaka arbetar som medlare på Kalmar Kommun via socialförvaltningen. Vid sin 

presentation berättar Boström att han är utbildad socionom på Högskolan i Kalmar. 

Därefter läste han till kurser som psykologi och olika kurser inom ämnet 

kriminologi. Slutligen, för att bli medlare, gick han en IMSE utbildning (Institutet för 

Medlarutbildning i Sverige). Anledningen till att Boström blev medlare var att 

tjänsten blev ledig, han blev tillfrågad och eftersom han har ett stort intresse av 

utanförskap valde han att godta tjänsten. 

 

Utöver medlingen arbetar Boström för tillfället med ett brottsförebyggande projekt 

som Kalmar Kommun har valt att satsa på, främst efter storbranden i Berga
39

. Enligt 

Boström har inte Kalmar Kommun fokuserat speciellt mycket på de tonåringarna i de 

äldre tonåren, och därför görs nu denna satsning. Projektet innebär att tre personer 

från socialförvaltningen arbetar tillsammans med de inblandade pojkarna och deras 

familjer, och även ungdomarna runt omkring, så att något liknande inte ska hända 

igen. Boström menar att det inte alltid är positivt att ha andra projekt bredvid 

medlingen. Eftersom han ska vara så opartisk som möjligt, dilemmat blir då han i 

detta projekt träffar många ungdomar som tenderar att begår brott mot dessa ska han 

sedan kunna vara opartisk vid en eventuell medling. Det är då viktigt att ungdomarna 

förstår den medlingsroll som Boström har, de som inte kan skilja på de olika 
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uppdragen medlar han inte med. De fall går till hans poliskollega som jobbar med 

ungdomar under 15 år.  

 

När Boström säger detta visar han att han väl känner till de olika kraven som en 

medlare måste följa. Han poängterar också att samtliga kommuner i Sverige är 

skyldiga att erbjuda medling, men att i en del kommuner förekommer det så få 

medlingar att man har slagit ihop verksamheten med andra kommuner. Där av kan 

till exempel inte någon från Nybro åka till Kalmar för att medla, om det inte finns ett 

samarbete det vill säga.  

 

Vid frågan vad han anser att en medlare bör ha för egenskaper i grunden svarar han 

ett ickestraffande perspektiv. Samtidigt säger han att man självklart ska straffa en 

person, men poängterar att ett beteende oftast har en orsak. Med andra ord gjordes 

brottet av en anledning. Genom detta synsätt får Boström en icke- dömande attityd 

när han medlar. Vidare berättar han att det händer att i vissa ärenden ser han inte 

gärningsmannen som en gärningsman, utan mer en konflikt som ska lösas, och både 

gärningsmannen och brottsoffret är inblandade i denna konflikt. Vid andra tillfällen 

tycker han personligen att brottet är så pass vidrigt att man inte kan trycka undan den 

straffande känslan. Dock uttrycker han inte sig i denna känsla utan han håller sig 

professionell. 

 

Vidare kommer vi in på frågan kring om det finns några brott som han anser det inte 

bör medlas kring. Boström är tveksam och menar att sexualbrott kan vara ett 

exempel, men samtidigt är det något man får avgöra från fall till fall. Ibland är det 

inte rimligt att medla vid ett snatteri, det är viktigt att medlaren ser människan. Det 

handlar om personen är mottaglig för medling, annars kan det bli väldigt dåligt 

menar Boström. Han har aldrig haft ett sexualbrott men skulle inte säga nej till det 

eftersom medlingen är frivillig och båda parterna måste ha en önskan om det.  

 

Återigen påpekar Boström en av medlingens grundstenar, det vill säga att medlingen 

är frivillig och att bägge parterna måste vilja att en medling ska ske. Däremot anser 

han att medling ibland genom en dom från rättegången, skulle kunna vara tvingat. 

Förklaring till detta påstående är att om anledningen till att gärningsmannen inte vill 
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träffa brottsoffret är på grund av att gärningsmannen har stora skamkänslor och 

skäms, så anser Boström att, samtidigt som medlaren har ett enormt och svårt ansvar 

att försöka bearbeta situationen, skulle det skulle kunna vara en jättebra medling. 

 

Förra året hade Boström cirka sjuttio medlingsärenden. Året där innan sjuttiofem. 

När vi frågar om varför det är just detta antal har han ingen aning om något svar. Han 

menar att det delvis kan bero på hur polisen jobbar. Ju fler brott som uppdagas, desto 

fler medlingar får Boström. Dock tror han inte att han skulle klara av fler 

medlingsärenden än vad han har just nu. Han återkopplar till att det finns en hel del 

som sorteras bort, eftersom någon eller bägge av parterna inte vill medla. Det kan 

finnas paralleller till hur man arbetar med ungdomarnas alkoholvanor i Kalmar, det 

har införts alkoblås vid inträde till gymnasiediscon, berättar Boström. Ungdomarna 

kommer inte in om de är berusade och polisen har nolltolerans för ungdomar som 

innehar alkohol om man är under 18 år.  

 

Talar man om hur medlingen sköts i Kalmar Kommun så är Boström nöjd ned hur 

det fungerar. Han har sitt kontor på polishuset vid avdelningen för 

ungdomspoliserna. Även åklagaren sitter på stationen en våning upp. Där av har han 

daglig kontakt med dessa och påminner de ofta om att ta upp alternativet medling 

under samtalen med en ung gärningsman. Skulle någon polis ha glömt detta ber 

Boström denna att ringa upp gärningsmannen och berätta om medling. Han är också 

noga med att poängtera att medling sker endast vid erkänt brott, samt att man alltid 

tar kontakt med gärningsmannen först. Skulle man först ta kontakt med brottsoffret 

och denna tackar ja till medling, men att sedan gärningsmannen tackar nej så har 

offret både fått stryk och blivit nekad, och det kan kännas som en förnedring. Därför 

tar man alltid kontakt med gärningsmannen först. Vill inte gärningsmannen så blir 

det ingen medling. Skulle däremot gärningsmannen vilja men inte brottsoffret kan en 

indirekt medling ske. Boström förklarar att indirekt medling kan vara då en part inte 

vill medla men har ändå saker att säga. Då kan Boström ringa upp och berätta att 

denne inte vill medla men ändå förklara sina handlingar.  

 

Vidare berättar han att han har ett bra samarbete med socialtjänsten i kommunen. Vid 

ungdomsbrott begär åklagaren att socialtjänsten ska skriva ett yttrande, det vill säga 
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vilka omständigheter som finns kring gärningsmannen så som familj, droger och 

andra problem. I Kalmar Kommun finns även medling med som en rubrik, vilken 

innebär att socialtjänsten frågar gärningsmannen om den kan tänka sig att medla. 

Likaså har frivårdens personutredningar för gärningsmän över 18 år en rubrik för 

medling. Boström avslutar detta område med orden: "Så det finns skyddsnät överallt, 

så att man inte tappar någon". 

 

När kontakten är skapad mellan Boström, gärningsmannen samt brottsoffret börjar 

medlingsprocessen. Han börjar då med att kalla gärningsmannen till ett förmöte. 

Beroende på dennes ålder kan ibland föräldrar vara med, och ibland inte. Händelsen 

gås igenom och därefter tars ett beslut om man ska gå vidare med medlingen eller 

inte. Bestämmer man att det ska ske, frågar Boström vad gärningsmannen vill ta upp 

med brottsoffret. Då skriver han upp väldigt konkret och strukturerat vad 

gärningsmannen vill säga under medlingen till offret. 

 

Därefter kommer brottsoffret på ett förmöte och Boström berättar då vad 

gärningsmannen har sagt. Man går även på detta möte igenom händelseförloppet. 

Detta kan vara olika känsligt beroende på vilket brott som har begåtts. I till exempel 

fall som misshandel säger Boström att det är väldigt känsligt. Han berättar också att 

det är väldigt viktigt att reda ut att bägges historier stämmer på ungefär med 

varandra. Annars kan det under medlingen ske att man istället för att medla sitter och 

skapar en konflikt om vad som egentligen skedde, och därmed blir det dålig medling. 

Därefter går han och brottsoffret igenom hur brottsoffret vill gå till väga. Vill 

hon/han ställa några frågor, utforma ett beteendeavtal, ekonomiskt avtal? 

 

Efter dessa förmöten sammanförs parterna under medlingen, där är det ödmjukhet 

som gäller. I början är det väldigt styrt av medlaren, Boström bestämmer vem det är 

som ska börja prata, vilka frågor de ska börja med och så vidare. Skulle han märka 

att det inte fungerar avbryter han direkt. Märker han att det fungerar mellan parterna 

släpper han det mer fritt. Han intar då en mer passiv position och hoppar in om 

någon av deltagarna kanske har glömt att ställa en fråga. Återigen återkopplar 

Boström till sitt perspektiv om att det inte är gärningsman och brottsoffer, utan att 

det är en konflikt som ska lösas. Det kan vara så att gärningsmannen har blivit 
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provocerad, till exempel att brottsoffret har kallat gärningsmannens flickvän för 

saker som "hora". Efter bollande fram och tillbaka har man förhoppningsvis löst upp 

de knutar som behövdes lösas upp, och därför avslutar man då medlingen. Vid frågan 

på hur en riktigt bra medling kan sluta svarar Boström följande: 

 

"Det är egentligen blickar, ett handslag, att se en genuin överenskommelse och inte bara 

för att jag ska vara nöjd eller att föräldrarna ska vara nöjda. Utan man ser kanske, den 

här klumpen vi har pratat om, vad skönt det känns säger en del. Vad lättad jag är. De 

sitter och pratar om annat till slut, vad gjorde du i helgen?. Det är bra, för då har allt 

släppt och de förstår det var ju inte så jag menade. Nehej men det uppfattade jag. Men 

jag tänkte ju såhär. Man ser att man löser upp knutar." 

 

Boström anser att om gärningsmannen begår ett nytt brott efter medlingen och 

därefter vill medla igen så har personen brutit mot det som förra medlingen handlade 

om. Medverkar man i en medling så går personen med på att brott inte lönar sig, på 

grund av detta så skulle Boström inte medla om en gärningsman begått ett nytt brott. 

Det ska krävas något alldeles speciellt för att han skulle kunna tänka sig att medla 

med samma gärningsman två gånger. 

 

Ett problem som Boström ser är att det ibland kan ta lång tid innan medlingen sker. 

För det första måste personen vara dömd för att medla, med andra ord måste en 

rättegång ha ägt rum. Innan rättegången måste alla parter, advokater, åklagare och 

polisen göra sitt, vilket tar tid. Enligt Boström kan det ta upp till ett halvår innan 

medling kan ske, men vanligtvis brukar det ta mellan en och en halv till två månader. 

 

Boström tycker att Kalmar kommun lägger bra med resurser på medlingen, vi sitter i 

det rum där medlingen sker. Ett färgglatt rum med soffor, ett bord med tillhörande 

stolar och en del gosedjur. Han förklara att rummet ska vara i opartiskt skick, vilket 

det inte hade varit om det varit ett celliknande rum. Likaså säger han att han har 

mycket fria tyglar, han bestämmer helt över sina medlingsärenden själv. För det är 

Boström som har erfarenhet av det i Kalmar så han får bestämma mycket själv.  

 

Det är inte alla ansökningar om medling som går igenom, enligt Boström är det 

jättevanligt att medling nekas. Orsakerna kan variera en hel del, det kan vara på 
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grund av dåligt samvete, att brottsoffret inte vågar eller rent av att gärningsmannen 

ansåg att handlingen var förtjänades. En annan kan vara föräldraperspektivet, det vill 

säga att föräldrarna inte vill att en medling ska ske. Boström berättar vidare att han 

oftast får till ett förmöte, men att där kan föräldrarna sätta käppen i hjulet. Den 

vanligaste anledningen till att man nekar medling är enligt Boström för att 

föräldrarna inte tycker att en medling är nödvändig. Från gärningsmannens sida kan 

det handla om att föräldrarna inte anser att deras barn ska be om ursäkt, utan att 

offret förtjänade en smäll.  

 

Vi ställer då frågan om Boström kan se några gemensamma egenskaper till vilka som 

tackar ja till en medling. Boström svarar att han inte kan se några kulturella, 

socioekonomiska eller individuella skillnader på dem som vill medverka i en 

medling. Det kanske är mer empatiska människor, menar Boström. Han kan inte se 

att de som bor i finare områden är mer benägna att medla, utan snarare tvärtom. 

Boström har egna teorier kring vilka som vill vara med i en medling. Det kanske är 

de som har haft det lite svårt omkring sig som medlar för då är personen van vid 

situationen, det finns en vana att ha kontakt med myndigheter och att göra som de 

säger. Går man till finare områden är det mycket mer laddat att komma och medla. 

De som har mer myndighetskontakter och är vana vid det, har kanske enklare för att 

ställa upp på en medling. de som har välutbildade föräldrar med god ekonomi kan 

det vara mer laddat att medla mellan, menar Boström. 

  

På frågan om medling kan ha negativa konsekvenser svarar Boström att han ofta 

tänkt på detta och att det är upp till han som medlare. I vissa fall kan det vara så att 

brottsoffret säger ja till medling bara för att vara stark men att hela kroppsspråket 

säger nej. Vid en medling kan det då vara så att gärningsmannen sitter med rak rygg 

och tittar ner på offert, för en situation som denna har Boström en stark oro. 

Medlingen kan då bli jättedåligt och det detta är något att ha i tankarna som medlar.  

Att neka ett medlingsfall handlar inte om slöhet från Boströms sida utan om respekt 

för de inblandade parterna, vid en situation som exemplet ovan är det bättre att en 

indirekt medling sker.  
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I det stora hela säger Boström att han känner en enorm press för att medlingarna ska 

lyckas. Det är mycket därför han är såpass strukturerad som han är. under en medling 

lägger Boström mer fokus på offret för att denne ska få upprättelse. Han fortsätter 

med att säga att rent lagmässigt glöms alltid offret bort. Fokus läggs på en 

gärningsman och att denna ska dömas eller få vård. Men brottsoffret glöms bort. 

Därför känns det viktigt för Boström att brottsoffret får känna en form av upprättelse, 

detta är dock en åsikt som inte alla medlare har. Det ska vara 50/50 enligt boken, och 

det köper Boström i de flesta fall. Men som alla andra är han en människa och ibland 

menar han att han förstår gärningsmannen, att brottsoffret kanske till slut var värd en 

smäll. Han avslutar intervjun med att säga "Men ni förstår, det väcker tankar i en. 

Men man förmedlar de inte.
40

" 

  

5.2 Intervju medlare Växjö kommun 

 

Therese Johansson jobbar på ungdomsgruppen i Växjö kommun och är ansvarig för 

medlingsverksamheten i kommunen. Huvudsysslan är att vara ungdoms och 

familjebehandlare samt arbeta med de få fall av medling som kommer in. Johansson 

har läst fristående kurser i psykologi, socialpsykologi, sociologi och 

behandlingspedagogik, Växjö kommun har som krav att man läst 120 högskolepoäng 

för att få jobba inom denna sektor. År 2005 var Johansson med och startade upp 

medlingsverksamheten efter att ha gått en medlingsutbildning via BRÅ. Anledningen 

till att Johansson blev medlare var att det var något spännande och nytt, skälet var att 

hon alltid tyckt om brottsförebyggande verksamhet. En tjänst blev sedan ledig i 

Växjö och hon fick den.  

 

På frågan om hur många medlingsfall hon har under ett år svarar Johansson att 

tidigare när hon började jobba här så jobbade hon intensivt med polisen och pushade 
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på dem för att främja medlingsfall. Efter att hon sedan varit mammaledig i tre år 

dalade samarbetet ut, Johansson menar att ”det har visat sig att medling vid brott 

faller sig inte naturligt, tyvärr, det prioriteras inte. Jagar man inte så får man inget”. 

Samarbetet mellan polis, åklagare och medlare är inte bra och det är något som 

Johansson och hennes chef diskuterat kring hur de ska göra. De ärenden som 

kommer in tar Johansson tag i och hon vet att hon gjort det förarbete som krävs av 

henne. Tidigare har hon varit ute och föreläst på universitet och polishögskolan, 

vidare säger Johansson att ansvaret nu ligger hos polisen eftersom det till och med 

finns en lag om att medling ska erbjudas. Det är uppifrån det ska ske en förändring, 

hos polisens chefer och socialstyrelsen, ”jag är bara en medlar, jag kan inte driva 

detta själv” säger Johansson.  Visionen är att i framtiden ska hon slippa lägga energi 

på att informera år efter år och jaga ärenden.  

 

Vi pratar vidare och frågan kring om kommunen är med i detta pushande kommer 

upp. På frågan svarar Johansson att hon inte tycker att de är det. Hon upplever det 

som att hon själv fått kämpa, styrd av sin närmaste chef, under åren 2005-2007 innan 

hon var mammaledig.  

 

Intervjun hålls i medlingsrummet, vilket är ett mindre rum som är väl inrett och som 

ger en trygg och trivsam känsla. Vi ber Johansson beskriva hur medlingsprocessen 

ser ut från de att hon får in ett fall till själva medlingen. Ett ärende kan komma via 

frivården, polisen samt socialtjänsten. I exemplet utgår Johansson från att de kom 

från polisen. Det börjar då med att polisen informerat om att medling finns. Sedan 

skickar Johansson ett brev till gärningsmannen om att hon fått informationen och 

berättar lite kort om att hon vet vilket brott som begåtts. I brevet skriver hon om att 

personen är välkommen dit för mer information kring medling, ofta sker även 

förmötet vid detta tillfälle. Johansson berättar att hon under förmötet vill ta reda på 

vad gärningsmannen vill ha sagt till brottsoffret, vilket syfte personen har med 

medlingen samt har han/hon en tanke om att må bättre efter medlingen. Förmötet är 

otroligt viktigt, om en medling inte skulle fungera så menar hon att detta beror på 

jobbet som gjort under förmötena. Det är väldigt viktigt att medlaren förstår vilket 

syfte de inblandade har med medlingen så att de inte kommer dit för att till exempel 

skälla på den andre.  
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Vidare menar Johansson att det är viktigt att alltid prata med gärningsmannen först, 

detta för att inte skapa förhoppningar hos brottsoffret. Efter förmötet görs en 

bedömning av gärningsmannen syfte med medlingen. Görs den av rätt anledning så 

kallas även brottsoffret. Här sker sedan samma process som för gärningsmannen 

samt att brottsoffret blir informerat om vad gärningsmannen vill säga och 

gärningsmannen blir informerad om vad brottsoffret anser. Detta för att det inte ska 

bli några överraskningar för någon av parterna under medlingen. Under själva 

medlingen så poängterar Johansson vikten av att fokus läggs på båda parterna. Det är 

viktigt att det är jämlikt och att båda behandlas med respekt. Vi ställer då frågan om 

det är svårt att vara objektiv men Johansson menar att det är lätt att lyfta 

gärningsmannen och berätta för denne hur modig han/hon är som kommit dit och kan 

se brottsoffret i ögonen. De båda individerna kan då ha genomensamt att de är starka 

personer som ställer upp. Ofta har gärningsmannen fått vara skurk och suttit i 

polisförhör, här får han/hon istället beröm och uppmuntran att man gör något bra.    

 

Johansson berättar vidare om att hon alltid måste faxa åklagaren för att be om lov att 

medla innan de. Chefsåklagaren i Växjö vill inte att medling sker innan dom vid 

grövre brott eftersom detta kan förstöra utredningen. I fall då de inte får medla innan 

de kan ibland hela medlingen falla, parterna vill kanske inte vänta 3 månader för att 

prata om en händelse som inte är färsk.  

 

Är det ungdomar som det ska medlas mellan så är det viktigt att se till så det blir 

balans i rummet, så att inte en ungdom kommer med två föräldrar och den andra 

själv. Det kan vara så att ungdomen inte har någon förälder att ta med men inte vill 

gå själv, då kan en kontaktperson eller kanske en mormor vara med. Visar det sig att 

det bli obalans så brukar hon fråga om det går bra att föräldrar eller annan person 

väntar utanför, det brukar inte vara några problem anser Johansson.  

 

I samtalet kan parterna välja om de vill ha ett förhållande avtal, det handlar om hur 

de ska bete sig mot varandra i fortsättningen. Då får de själva fundera på hur det ska 

se ut och vilka punkter de vill ta med, sedan skriver de under. Avtalet brukar de 
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tycka är löjligt till en början men när de väl får pappret så inser de att det gäller båda, 

de blir en trygghet.   

 

Vi frågar vidare om det sker något mer, från hennes sida, efter medlingen och till 

svar att det är väldigt många ungdomar och familjer som har långa processer i flera 

år, ”medlingen ska vara en kort konkret sak, ett möte och sen kan man sitta i rummet 

och säga nu är det bra nu ses vi inte mer, lycka till”.  Johansson tycker att just det 

korta intensiva mötet som ger mycket är det fina med medling. Känslan i rummet är 

nog för att veta om det kommer gå bra, det är skönt för de inblandade att slippa 

utvärdera eller vänta på att hon ska ringa för att se hur det går. För en gångs skull 

känns det skönt att få säga till parterna att nu har vi haft möten och jag önskar er 

lycka till.  

 

Enligt Johansson så är det viktigt att en medlare kan sitta på bådas stolar, att inte vara 

jävig. Det är viktigt att medlaren är neutral i rummet, båda parterna ska få prata och 

bli lyssnade på så en ödmjukhet och lyhördhet råder i rummet. För Johansson själv är 

det inte svårt att inta denna roll, hon menar att ”ofta har kanske inte gärningsmannen 

slagit, bara gått fram och slagit utan det finns något annat bakom. Kan den då 

förmedla detta så får man naturligtvis den insikten och kunskapen.”  

 

Vi går vidare i intervjun och frågar om hon anser att det finns fall där medling inte är 

bra och det finns det helt klart. Fall inom familjen eller sexualbrott är inte fall för 

medling.  Vidare berättar Johansson om ett fall som hon jobbar med nu där hon fått 

gå andra vägar. Två unga flickor bråkade, när Johansson pratade med polisen om 

fallet så insåg hon att det var en väldigt infekterad konflikt mellan föräldrarna och 

olika kulturer. Här har barnen gjort som sina föräldrar och de har kanske inget annat 

val. Johansson menar då att det dessa familjer behöver annan behandling först, att 

först samtala med framförallt flickorna, de vet kanske inte ens varför de bråkar. 

Lösningen på detta blev då att råda poliserna till att göra ett ärende av saken och 

bedöma familjeförhållandena först och medlingen kan i så fall komma senare 

eftersom det kan vara svårt för flickorna att medverka under dessa förhållanden. Då 

Johansson själv jobbat med behandling så tycker hon att det kanske kan vara lättare 

för henne att se andra vägar.  
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På frågan om det är vanligt att någon av parterna nekar till medling så svarar 

Johansson att de som kommer till henne på besök sällan nekar men de som hon 

skickar brev eller ringer till har lättare att neka. Eftersom medlingen är frivillig så 

skickar hon endast ett brev och ringer inte och tjatar. När hon väl fått dem till att 

komma till henne på information är det väldigt ovanligt att de senare inte vill 

genomföra en medling. Johansson tycker inte att det går att se något samband mellan 

de som vill medverka i medling och de brott de begått.  

 

Om en person som tidigare medverkat i en medling kommer upp i ett nytt fall så kan 

Johansson tänka sig att medla igen. Det beror helt på hur den förra gick samt vilka 

omständigheter som finns kring det nya fallet. Vidare berättar hon att det perfekta 

avslutet på en medling är när alla personer lämnar rummet med raka ryggar. När de 

kom in kan de ha känt skam och tittat ner i golvet men när det är över går de ut 

tillsammans och kan titta på varandra. ”Det är så roligt jobb att ha de långa 

ungdomsfamiljerna kontra dessa korta effektiva möten som det är och den här andas 

ut och träcka på ryggen och tänka det här var inte så farligt det var så bra som hon 

lovade att det skulle bli”, säger Johansson. 

 

Vi frågar vidare och undrar om Johansson kan se några kopplingar till återfall i brott 

om personen varit med i medling eller inte. Eftersom det är sekretess belagt och hon 

inte skriver namn så är det svårt att svara på, vissa som medverkat är redan varit inne 

i brottssvängen sen har vissa inte återkommit. Om det beror på medlingen eller inte 

är svårt att säga. Medlingen är en del i det stora hela, ihop med ett bra samtal med 

föräldrarna samt andra saker så kan det kanske göra att personen tänker efter nästa 

gång.  

 

Innan vi avslutar intervjun så berättar Johansson att det inte alltid behöver ske en 

vanlig medling där båda parterna sitter i samma rum och samtalar. Ibland kan det 
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vara så att medlingen sker via telefon eftersom det är ett långt avstånd mellan 

personerna. När en av parterna inte vill medverka i medling så kan den andra skicka 

ett brev för att få förklara sig, ett brev som inte behöver svaras på om parten inte 

vill
41

.  
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6 DISKUSSION 

 

I följande kapitel följer diskussioner kring de intervjuades svar applicerat på 

teorierna. För att strukturera upp svaren tar vi en intervju i taget och varje teori för 

sig.  

 

6.1 Teoridiskussion intervju Kalmar kommun  

 

I denna del för vi samman de svar vi fått under intervjun i Kalmar kommun och de 

treteorier vi tidigare tagit upp.  Här har vi skrivit de samband vi kan se utifrån svaren 

samt teorierna. 

 

6.1.1 Social kontrollteori 

 

Man kan under intervjun som gjordes med Boström se kopplingar till denna teori. 

Boström säger bland annat att ett brott sker av en anledning
42

, med andra ord av ett 

beteende, vilket kan vara att man inte ser sig som del av samhället och därmed inte 

behöver följa de lagar som finns, vilket är en viktig aspekt enligt Lindgren
43

.  

 

Lindgren menar att människors sociala krets har en stor betydelse om man blir 

kriminell eller inte, det saknas anknytning till människor som värderar samhällets 

normer högt och inte vill bryta dem
 44

. Ett sätt att motarbeta känslan av att inte 

tillhöra samhället kan vara att just medla, och i denna ingå ett avtal där båda parterna 

är överens om hur de ska bete sig i framtiden mot varandra
45

. Genom att under 

medlingen träffa människor som står för andra normer samt ingå ett avtal som 

förmedlar dessa kan ungdomens normer ändras och ett framtida brott då kanske 
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förhindras. Likaså kan genom denna kontakt en övertygelse om vad som är rätt och 

fel börja utvecklas. 

 

6.1.2 Reparativ rättvisa  

 

Ska man se till teorin reparativ rättvisa stämmer den ganska bra in på hur Boström 

väljer att uttrycka sig i intervjun. Man kan under flera tillfällen under intervjun 

märka av hur han använder sig mycket utav reparativ rättvisa. För det första är det 

mest självklara som Zehr säger att en utbildad medlare ska föra själva medlingen 

framåt
46

, vilket Boström är. Skulle ett brottsoffer inte orka med en medling kan man, 

vilket Boström också säger, göra en såkallad indirekt medling där till exempel 

medlaren kan överlämna ett budskap från offer till gärningsman
47

, och vice versa, 

vilket också stöds av Zehr
48

.  

 

När fråga om vad en medlare bör ha för egenskaper ställs blir svaret ett icke-

straffande perspektiv, och därmed ett icke-dömmande perspektiv. Som skrivet i 

resultatet påpekar Boström ändå att man ska straffa en gärningsman
49

. Detta är något 

som även Zehr nämner
50

. Hans huvudsakliga sätt att se på en medling är att 

gärningsmannen och brottsoffret har en konflikt som ska lösas. Boström säger i 

intervjun att mest fokus läggs på brottsoffret, då meningen är att denna person ska få 

upprättelse
51

, vilket man kan koppla till teorin om reparativ rättvisa. Boström säger 

även, som uppmärksammas mycket i teorin och Zehr, att brottsoffret ofta glöms bort 

under rättsprocessen
52

. 
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Boströms talar innan medlingen med gärningsmannen om vad han/hon vill säga till 

brottsoffret
53

. Reparativ rättvisa handlar som nämnt om att gärningsmannen ska få en 

chans att förklara och ge sin bild på varför det brottet ägde rum i första början för att 

brottsoffret ska få upprättelse och kunna förstå vad och varför det har hänt
54

.  

 

Under själva medlingen vill Boström också att knutar knyts upp, samtliga knutar som 

finns ska försvinna
55

. Detta är ett viktigt mål som kan kopplas samman med Zehr 

som menar att en stor del av medlingen handlar om att offret ska återfå makten över 

sitt liv, vilket denne kan känna ha tagits ifrån dem under brottet
56

. Genom att återta 

makten samt få chans att förklara sitt brott kan deras välbefinnande främjas
57

. 

 

6.1.3 Transformativ konfliktteori 

 

Inom denna teori talar man om att hitta en lösning som tillfredställer bägge 

parterna
58

. Ser man på intervjun kan man koppla detta till de avtal som Boström 

pratar om, det vill säga beteendeavtal eller ekonomiska avtal till denna teori . Under 

förmöten med brottsoffret får de inblandade en chans att utforma ett sådant avtal med 

medlaren som därefter tas upp under själva medlingen. Beteendeavtal innebär hur 

man ska agera om man träffas ute någon gång och ekonomiska avtal innebär om 

gärningsmannen ska bistå brottsoffret med en pengasumma för till exempel en trasig 

cykel, bil eller mobiltelefon
59

. Genom att bådas behov läggs fram och tillgodoses kan 

det då skapas en tillfredställelse som gör att båda känner sig nöjda när de går ifrån 

medlingen.   
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En annan koppling man kan dra är att den transformativa konfliktteorin utgår från 

just konflikter
60

. Ganska tidigt i intervjun vi gjorde med Boström säger han att han 

ibland ser sina medlingar som just konflikter, och att de två parterna tillsammans ska 

lösa denna
61

. 

 

6.2 Teoridiskussion intervju Växjö kommun 

 

I denna del för vi samman de svar vi fått under intervjun i Växjö kommun och de 

treteorier vi tidigare tagit upp.  Här har vi skrivit de samband vi kan se utifrån svaren 

samt teorierna. 

 

6.2.1 Social kontrollteori  

 

Enligt Johansson så är det otroligt viktigt att medlaren får fram vilket syfte parterna 

som ska medverka i en medling har. Vad vill de uppnå med medlingen samt vad vill 

de säga till den andra parten? Det är viktigt att medlaren kan bedöma av vilken 

anledning gärningsmannen vill medverka i medlingen, om det är av rätt anledning 

kallas senare offret till ett förmöte.
62

 Med detta kan vi se kopplingar till den sociala 

kontrollteorin där man menar att det är bristen på åtaganden till människor som står 

för samhällets normer som gör att en människa begår brott, människan behöver en 

övertygelse om vad som är rätt och fel.
63

 Under medlingen får båda parterna chans 

att ta del av varandras åsikter samt värderingar kring det som hänt, genom medlaren 

förmedlas samhällets normer och de inblandade kan på så sätt anknyta samhällets 

normer till en person som står för dessa värderingar. Medlingen kan då vara med och 

påverka personerna om att det som hänt inte är rätt och inte bör upprepas. Det blir då 
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viktigt för medlaren att parterna är där av rätt anledning och inte vill komma dit för 

att skälla på den andre.  

 

En person som begår brott saknar ofta anknytningar till samhället och dess 

värderingar kring vad som är rätt respektive fel
64

 och för att det som beslutas under 

medling ska hållas av de inblandade kan man ingå ett förhållandeavtal. Då skrivs de 

värderingar som ska följas mellan parterna i medlingen ner och båda skriver under på 

att det ska följas
65

. Avtalet kan ses som ett sätt att få exempelvis gärningsmannen att 

känna anknytning till något och denne har ett avtal att upprätthålla, vilket kan få 

personen att avstå från framtida brott.  

 

Medlingen är en kort enkel process till skillnad från många andra processer kring 

ungdomsbehandling, vilket kan vara skönt för de inblandade. Det är ett kort möte 

som ger mycket
66

. En person som då kanske redan är inne i brottslighet kan då få 

positiva anknytningar till samhället och som den sociala kontrollteorin påpekar kan 

detta leda till att man inte vill begå brott
67

.  

 

Människor utvecklar band till samhället, dessa band får man ofta från betydelsefulla 

människor i sin närhet,
68

 detta tas upp i intervjun med Johansson då hon ger exempel 

på ett fall där en konflikt mellan två flickor uppkommit. Föräldrarnas åsikter har förts 

vidare till barnen och på så sätt blivit värderingar för dem som sedan lett till en 

konflikt.
69
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6.2.2 Reparativ rättvisa 

 

Medlingen fokuserar på behoven som de inblandade har, vad vill de säga eller fråga 

varandra. De får en chans att tala om det inträffade och kunna ingå ett avtal med 

varandra kring hur de ska bete sig i framtiden
70

. I detta sätt att bedriva medling kan 

vi göra kopplingar till teorin reparativ rättvisa. Här menar man att det är viktigt att 

gärningsmannen förstår vikten av sitt handlande, det är viktigt att han/hon inte skapar 

en distans mellan till offret utan får insyn i vad gärningen medfört
71

. Offret ska få 

chans att få svar på eventuella frågor kring det inträffade samt prata om händelsen i 

sig
72

. 

 

I ett förhållande avtal är båda parterna med på vad som skrivs och gemensamt 

kommer överens om innehållet
73

. Genom avtalet kan då offret känna att han/hon kan 

återta den makt som gärningsmannen berövat denne på under brottshandlingen något 

som är en viktig del inom den reparativa rättvisan
74

. 

 

Zehr menar att det är offret som ska vara i fokus och det är dess behov som ska 

tillfredställas
75

. Johansson anser istället att det bör läggas lika mycket fokus på dem 

båda och att det är viktigt att medlaren inte är jävig. Hon menar att gärningsmannen 

bör få beröm om att han/hon kommit och att det bör poängteras hur modiga båda två 

som kommit är
76

.  I det västerländska rättsväsendet så läggs det mycket fokus på 

gärningsmannen och dess behov vilket gör att offret kommer i skymundan och kan 
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känna sig åsidosatt, menar Zehr
77

. Johansson ser det istället som att gärningsmannen 

behöver uppmuntran för att han/hon ställer upp och då slippa vara skurk som när 

denne sitter i exempelvis ett polisförhör
78

. 

 

Både Johansson och Zehr menar att det finns flera sätt att tillgodose parternas behov 

i medling, det kan vara olika sätt att medla på menar Zehr
79

. Johansson ger exempel 

på att det går att medla via brev och på så sätt kan personen få sagt det den vill utan 

att träffa den andre
80

. 

 

6.2.3 Transformativ konfliktteori 

 

Som vi skrivit tidigare i uppsatsen så handlar den transformativa konfliktteorin om 

att komma vidare i sitt liv och att en överenskommelse mellan parterna sluts så att 

båda kan känna tillfredställelse
81

.  Det samma menar Johansson är viktigt i den 

medling hon bedriver. Hon lägger stor vikt vid vilket syfte till medlingen som finns 

hos de inblandade. Vad han/hon har för tanke om att må bättre efteråt för att sedan 

kunna komma överens om hur de ska bete sig i framtiden så båda kan känna sig 

nöjda
82

. Förhoppningen inom transformativ konfliktteori är att den nedåtgående 

spiralen bryts och efter medlingen kan båda parterna släppa det inträffade och känna 

tillfredställelse
83

, något som Johansson ser som det ultimata avslutet på en medling. 

för henne handlar det om att båda parterna kan lämna medlingen med raka ryggar 

och till och med går ut tillsammans
84

.   
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För att kunna känna tillfredställelse och då må bättre med sig själv handlar 

medlingen inom den transformativa skolan om att jobba med frågor kring vilka 

känslor som uppstått kring det inträffade
85

. På de förmöten som Johansson håller i 

innan medlingen pratar hon med offret och gärningsmannen om vad de vill säga till 

varandra samt vilka känslor som uppstått, detta för att båda ska få allt sitt sagt under 

medlingen och efteråt kunna andas ut
86

. 

 

6.3 Jämförelse av teoridiskussionens resultat 

 

När man jämför de båda intervjuerna genom de olika teorierna kan man se både 

likheter och skillnader. Om man börjar med den sociala kontrollteorin kan man till 

exempel se att båda intervjuerna innehåller antydanden om att man under medling 

ska spegla de samhällsnormer som existerar. Detta görs genom medlaren och 

brottsoffret. På så sätt motarbetar man gärningsmannens fientliga värderingar och ger 

samhällets syn på vad som är rätt och fel. Samtidigt arbetar man också för att 

gärningsmannen ska känna sig som en del av samhället, och inte utanför.  

 

Går man vidare till teorin om reparativ rättvisa talar Boström om att man sätta offret 

och dess behov i fokus. På så sätt får offret sin upprättelse och glöms ej bort, vilket 

det tenderar att göra i rättsprocessen. Johansson säger istället att det ska läggas lika 

mycket fokus på båda parterna. Detta gör att gärningsmannen känner sig mindre som 

en skurk och mer som modig att den kommer överhuvudtaget. Dock påpekar båda 

två att gärningsmannen också ska få chans att prata om hur han eller hon upplevde 

brottet. 

 

Offret får även genom medlingen tillbaka makten och en inblick i varför det aktuella 

brottet skedde. Detta kan göras till exempel med de avtal som kan skrivas mellan 
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gärningsmannen och brottsoffret. Likaså talar båda två om att medling kan ske 

indirekt och ändå fungera bra. Här förhåller de sig dock på olika sätt. Johansson ger 

ett exempel på att man kan använda sig av brev medan Boström trycker mer på att 

ringa och personligen leverera budskapet.  

 

Boström nämner, om man ser från den transformativa konfliktteorin, att han ibland 

ser medlingen som en konflikt som båda parterna är inblandade och ska lösa 

tillsammans. båda medlarna talar även om de överenskommelserna och avtal som en 

medling kan resultera i. Dessa är skapade och ska följas för bådas intressen. Med 

hjälp av dessa avtal ska man kunna gå vidare i livet och den nedåtgående spiralen 

stoppas. 

 

6.4 Slutdiskussion  

 

Även om de båda intervjuade medlarna ansvarar för samma område i sina kommuner 

så skiljer deras tankar och utbildning sig åt en hel del. Kommunernas arbete och 

engagemang har visat sig vara helt olika. I Kalmar kommun fungerar samarbetet 

mellan polis, åklagare och medling väldigt bra, medans det i Växjö kommun verkar 

fungera betydligt sämre. De båda medlarna jobbar för att samarbetet ska fungera men 

i Växjö är man på väg att ge upp detta då de i många år kämpat för att få medlingen 

mer etablerad men tyvärr är den fortfarande väldigt liten. Vad detta beror på handlar, 

enligt Johansson, om att kommunen och cheferna inte lägger tillräckligt med tid, 

resurser och utbildning på medlingsverksamheten. I Kalmar kommun sitter Boström 

i samma hus som de övriga vilket kan vara en anledning till att samarbetet fungerar 

så bra.  

 

Vid en inkommande ansökan om medling går det till på olika sätt hos medlarna i de 

olika kommunerna. Boström i Kalmar ringer till gärningsmannen och berättar kort 

vad det innebär att medverka i en medling och får då personlig kontakt direkt med 

personen. Johansson anser att eftersom medlingen är frivillig så vill hon inte tjata, 

utan skickar ut ett brev till gärningsmannen där information om medlingen finns. 

Under själva medlingen och de förmöten som hålls så är dessa upplagda på liknande 

sätt hos både Johansson och Boström. Deras syn på sin roll och hur en bra medlare 
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bör vara handlar om att fördela ordet och se till så att alla får tala och får sagt det de 

önskat under förmötet. Däremot så anser Johansson att det är väldigt viktigt att det 

läggs lika fokus på offer och gärningsman medans Boström självklart också tycker 

att båda ska få fokus men att det största fokuset ska läggas på offret och dess behov.   

Medlingens mål och tänka effekt handlar om att få gärningsmannen att förstå 

konsekvenserna av sitt handlande och då inte göra detta igen. Medlarna har olika 

syner på att medla vid ett återfall eller inte. Boström tycker att en medling vid återfall 

sällan är aktuellt eftersom personen vid första medlingen gått med på att brott inte 

lönar sig. Vid ett nytt brott så bryts detta och han anser att personen fått sin chans. 

Detta är något som Johansson ser helt annorlunda på, för henne handlar det om hur 

den första medlingen gick och anledningen till att det upprepats. För henne kan 

medlingen vara en del i det stora hela som göra att brottet inte upprepas, vid återfall 

kan då en ny medling vara den missande pusselbiten.   

 

Deras syn på medling stämmer överens med varandra och handlar om att 

gärningsmannen ska få insyn i hur dess handlande påverkat offret och en chans att be 

om ursäkt. Under medlingen ska offret få chans att få svar på eventuella frågor och 

efter medlingen är målet att båda ska kunna slippa må dåligt och gå vidare i livet.  
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