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1. INLEDNING 

 

Medling är relativt nytt i Sverige då den första medlingsverksamheten startades upp 

1987. Svensk forskning inom området är ytterst begränsad och Brottsförebyggande rådet, 

BRÅ, står huvudsakligen för den forskning som finns.  I och med att en ny lag införs 

första januari 2008 blir alla kommuner skyldiga att erbjuda medling till gärningspersoner 

upp till 21 år. Ny tillsynsmyndighet blir socialstyrelsen, tidigare låg uppdraget på BRÅ.   

 

Vi har definierat nyckelord som används i detta arbete för att klargöra vad som menas 

med vissa begrepp samt för att förhindra missförstånd. Dessa återfinns i Bilaga 1. 

För närmare information om de lagar som kopplas till medling vid brott se Bilaga 2. 

  

1.2 BAKGRUND 

 

1.2.1 Konflikter och konfliktlösning 

Konflikter är en naturlig del av livet och går inte alltid att undvika. Det som är avgörande 

för om en konflikt upplevs som destruktiv är hur vi bemöter den. Konflikter kan vara 

destruktiva om de tvistande parterna inte får prata direkt till varandra, dela med sig av 

sina känslor och förhandla fram någon form av lösning. För att finna en lösning på 

konflikten bör den diskuteras på ett respektfullt sätt som kan leda till en eventuell 

lösning1. Kriminologin har i viss utsträckning utvecklat en process där konflikter har 

fråntagits dem som de egentligen berör och blivit andra personers intressen. Detta berör 

främst brottsoffer som är en utsatt förlorare i rättsprocessen. Brottsoffret har inte bara 

lidit av materiell, fysisk och/eller psykisk skada utan dessutom förlorat deltagandet i sitt 

eget fall2.  

 

1.2.2 Vad är medling? 

Medling kan beskrivas som en metod vars mål är att lösa konflikter. Metoden används i 

många olika situationer men lösning av konflikter är det centrala med medling i de flesta 

                                                 
1 Umbreit, 1995 
2 Christie, 1977 
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situationer. Medling används bland annat mellan länder där politisk konflikt råder (där till 

exempel FN agerar medlare), mellan föräldrar och barn, makar eller partners, 

arbetskollegor, grannar, gärningspersoner och brottsoffer samt i skolor3. Det 

gemensamma för medling är att parter som ligger i konflikt, tillsammans med en opartisk 

medlare, försöker finna en lösning på konflikten4. 

 

1.2.3 Medling vid brott 

Även om medling vid brott till stor del har samma utgångspunkt som övrig medling finns 

där en betydande skillnad. Vid medling vid brott handlar det vanligtvis inte om två 

tvistande parter utan om en person som begått ett brott mot en annan. Syftet med medling 

vid brott är därför något annorlunda än vid övrig medling eftersom det primära är att 

uppnå förståelse men inte nödvändigtvis försoning
5. Medling vid brott innebär att 

brottsoffer och gärningsperson får mötas tillsammans med en opartisk medlare för att 

samtala om brottet. Som helhet går medling vid brott ut på att ge individer möjligheten att 

lösa interpersonella konflikter genom att ge dem makten (empowering) att själva hitta 

lösningar på problemen. En av de viktigaste fördelarna med medling mellan 

gärningsperson och brottsoffer är att både brottsoffret och gärningspersonen blir mer 

delaktig i rättsprocessen6. Deltagandet vid medling vid brott är alltid frivilligt för båda 

parter och medlaren påtvingar inte parterna en lösning. I praktiken har det dock visat sig 

att deltagandet inte alltid upplevs som frivilligt av gärningspersonerna. Forskning visar 

att gärningspersonerna inte upplever deltagandet som frivilligt om domstolen förordar 

medling eller om åtalsunderlåtelse ges till följd av att gärningspersonen genomgår 

medling. Det är viktigt att ha i åtanke att även om gärningspersonens deltagande i 

medling inte är fullt frivilligt och om dennes motivation till att deltaga anses som låg, 

behöver detta inte innebära att det blir ett dåligt möte, syftet med medlingen kan ändå 

uppnås. Även om den största motivationen hos gärningspersonen ligger i egen vinning, 

                                                 
3 Brå rapport 2005:14 
4 Brå rapport 2000:8 
5 Brå rapport 2005:14 
6 Umbreit, 1995 
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till exempel i form av åtalsunderlåtelse, kan medlingsprocessen leda till något positivt för 

båda parter7. 

 

Enligt svensk lag är syftet med medling att gärningspersonen skall ges tillfälle att få ökad 

insikt om brottets konsekvenser. Gärningspersonen förstår inte alltid och blir sällan 

konfronterad med de konsekvenser deras handlingar har haft. Brottsoffer tilldelas ofta en 

passiv roll i rättssystemet och har minimalt inflytande i rättegångsprocessen. Många 

brottsoffer känner sig maktlösa och sårbara och ibland till och med utsatta en andra gång 

av rättssystemet. Genom att brottsoffret får berätta om hur denne upplevt brottet och vilka 

skador brottet medfört för denne, ges brottsoffret möjlighet att bearbeta sina upplevelser, 

vilket i sig kan minska konsekvenserna av brottet8. Brottsoffret kan känna sig tryggare 

eftersom mötet med gärningspersonen kan medföra att de inte blir lika oroliga att brottet 

ska upprepas. Genom att möta gärningspersonen får de möjlighet att ställa frågor om det 

var just brottsoffret personligen som gärningspersonen var ute efter att skada eller om det 

bara var en tillfällighet att just denne drabbades. Genom att brottsoffret får se vem 

gärningspersonen är får denne en mer realistisk bild och uppfattning av 

gärningspersonen. Ofta kan brottsoffret ha en värre bild av hur gärningspersonen är än 

vad som är fallet i verkligheten9.  

 

Medling vid brott syftar även till att stärka närsamhällets sociala kontroll10. 

Gärningspersonen skall också få chansen att berätta vad som föranledde brottet och ges 

en chans att visa sin ånger och vilja att gottgöra brottsoffret11. Tidigare lades stor vikt vid 

att medlingen skulle leda till ett avtal om gottgörelse, men då erfarenhet har visat att 

medling vanligtvis inte kan ersätta den traditionella rättsprocessen har vikten av 

gottgörelse tonats ned. Avtal av olika slag kan fortfarande vara en viktig del i medlingen. 

Dessa avtal kan exempelvis handla om hur parterna i fall som rör misshandel skall 

bemöta varandra i framtiden eller hur gärningspersonen vid skadegörelse istället för att 

                                                 
7 Umbreit, 1995 
8 Brå rapport 2005:14 
9 Brå rapport 2005:14 
10Brå rapport 2000:8 
11Brå rapport 2005:14 
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Reparativ rättvisa 

betala brottsoffrets självrisk kan uträtta något åt denne12. Medling kan ha två olika 

inriktningar, nämligen ”avtalsstyrd” eller ”humanistisk”. Den så kallade avtalsstyrda 

inriktningen är den vanligast förekommande i västvärlden och inom denna inriktning 

ligger fokus främst på gärningspersonens gottgörelse till brottsoffret. Inom den 

humanistiska inriktningen läggs fokus istället på den konflikt brottet skapat eller som 

föranlett brottet13. 

 

1.2.4 Reparativ rättvisa- Restorative Justice 

Medling ingår i filosofin om reparativ rättvisa. Reparativ rättvisa innebär att man 

fokuserar på den skada som skett och försöker finna vägar till att reparera skadan14. 

 

1.2.5 Grundprinciper inom reparativ rättvisa 

1 Närdemokrati- att öka individens inflytande på sin närmiljö och stärka dennes position i 

samhället.  

2 Strävan att finna nya metoder för konfliktlösning.  

3 Att ge brottsoffren en starkare position i rättsprocessen och framväxten av 

brottsofferorganisationer. Dessa tre mål är grundprinciperna i vad som kallas ”reparativ 

rättvisa” som omfattar både teori och metod och i vilket bland annat medling vid brott 

ingår15. 

 

 

 

 

 

 

      

                  

 

                                                 
12 Nehlin, Lindström, Svanberg, 1998 
13 Brå rapport 2000:8 
14  Brå rapport 2007 
15 a.a. 

Brotts-
offer 

Samhälle 

Gärnings-
person 
person 

Traditionell rättvisa 
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Denna bild illustrerar på vilket sätt den traditionella rättvisan skiljer sig från den 

reparativa rättvisan. I den traditionella rättvisan är de olika parterna; brottsoffer, 

gärningsperson och samhälle skilda åt. Inom den reparativa rättvisan vävs parterna 

samman. Reparativ rättvisa kräver att man tillgodoser brottsoffrets skador och behov, 

håller gärningspersoner ansvariga för att ställa skadorna till rätta och involverar 

brottsoffer, gärningspersoner och samhället i processen16.  

 

1.2.6 Den reparativa rättvisans ursprung 

Reparativ rättvisa beskrivs ofta ha sitt ursprung i gamla traditioner bland 

ursprungsbefolkningar i bland annat Afrika, Canada och Nya Zeeland. Men eftersom 

skillnaderna ofta är större än likheterna med dessa traditioner är det vanskligt att tala om 

ursprung. Man bör istället beskriva det som att reparativ rättvisa har likheter med dessa 

traditioner och inte rent av har sitt ursprung i dem17. 

 

Det moderna fältet av reparativ rättvisa utvecklades under 1970-talet utifrån studier i 

samhällen med stor andel av Mennoniter*. Genom att sammanföra offer och förövare 

utvecklades modeller för program som spreds över världen. Reparativ rättvisa är inte en 

universallösning eller en ersättare för det traditionella rättssystemet. Även om reparativ 

rättvisa skulle kunna tillämpas i många rättsystem i västvärlden, bör det traditionella 

rättsystemet ändå finnas kvar som en förstärkning och som en försäkran om att de basala 

mänskliga rättigheterna respekteras18 

 

Istället för att avpersonifiera offer och förövare som rättsväsendet till stor del gör, ger 

medling mellan offer och förövare, som vilar på principer om reparativ rättvisa, en chans 

till att förstå brottet som något mot människan som blivit utsatt och inte bara mot staten19. 

Den reparativa rättvisans principer är att ett brott är en kränkning av individer och av 

relationerna dem emellan. Brott medför skyldigheter och den centrala skyldigheten är att 

ställa det man gjort till rätta. Man kan tänka sig att det traditionella rättsystemet och 

                                                 
16 Bazemore, Schiff, 2005 
17 Johnstone, Van Ness, 2007 
18 Zehr, 2002 
19 Zehr, 2005 
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reparativ rättvisa utgår ifrån olika frågor. Det traditionella rättssystemet utgår ifrån frågor 

som: Vilka lagar har brutits mot? Vem gjorde det? Vad förtjänar de? Den reparativa 

rättvisan utgår istället ifrån frågor som: Vem har skadats? Vad är deras behov? Vems 

skyldighet är det att reparera detta?20 

 

Två olika synsätt 

 

Straffrätt med utgångspunkt i vedergällning (traditionell rättvisa) 

• Brott är en kränkning mot lagen och mot staten 

• Brott medför skuld 

• Rättssystemet kräver att staten beslutar om skuld och straff 

• Huvudfokus ligger på att gärningspersonen får vad de förtjänar 

 

Reparativ rättvisa 

• Brott är en kränkning av människor och deras relationer 

• Brott medför skyldigheter 

• Rättssystemet involverar brottsoffer, gärningspersoner och samhällsmedlemmar 

för att försöka reparera skadan. 

• Huvudfokus ligger på brottsoffrets behov och gärningspersonens ansvar för att 

reparera skadan.21 

 

Utöver dessa två synsätt kan tilläggas att Sveriges strafflag bygger på en tanke om 

prevention där en del av syftet med straff är att avskräcka förbrytaren från att återfalla i 

brott (individualprevention) samt avskräcka den övriga befolkningen från att begå brott 

(allmänprevention)22. 

 

                                                 
20 Zehr, 2002 
* Mennoniter (efter grundaren Menno Simons, d.1561), tidig baptistisk riktning. Den utgick ifrån 
anabaptismen men var mindre radikal än denna. De flesta av m:na finns idag i USA. Jfr amish. Källa: 
Teologiskt lexikon, 1999. 
21 Zehr, 2002 
22 Ekbom Engström, Göransson, 2006 
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Återfallsprevention är inte den huvudsakliga målsättningen med reparativa rättvise-

program som till exempel medling vid brott. Färre återfall bland förövare är en positiv 

biprodukt av programmen som främst görs för att det är det rätta att göra. Offrens behov 

skall tas itu med och förövaren ska uppmuntras till att ta ansvar och de som påverkats av 

brottet ska bli involverade i processen oavsett om förövaren fortsätter att begå brott. 

Reparativ rättvisa är inte ett specifikt program utan bör istället ses som riktlinjer som 

pekar åt ett håll. Man kan tro att reparativa rättvise-program främst bör tillämpas på 

mindre allvarliga brott men erfarenhet har visat att det istället har större genomslagskraft 

på mer allvarliga brott23.  

 

1.2.7 Den reparativa rättvisans syn på brottsoffer  

Brottsoffer känner sig ofta förbisedda, försummade och till och med utsatta av den 

rättsliga processen, till stor del beroende på att lagen definierar brott på ett sätt som 

indirekt exkluderar brottsoffret. Brott är något som begås mot staten och på så sätt tar 

staten offrets roll. Enligt reparativ rättvisa har dock brottsoffren behov som bör 

tillfredsställas under den juridiska processen, dessa är: 

 

1. Information. Brottsoffret efterfrågar ofta information om brottet, varför det 

skedde och vad som händer därefter.  

2. Sanning För att kunna bearbeta händelsen behöver brottsoffret möjligheten att 

berätta vad som hände, ofta flera gånger. Många gånger kan det också vara viktigt 

för brottsoffret att få berätta sin historia till den som orsakade dem lidandet för att 

få dem att förstå följderna av brottet. 

3. Empowerment. Brottsoffret kan ofta känna att deras kontroll och deras 

självbestämmande fråntagits dem på grund av det brott de utsatts för. Genom att 

involveras i rättsprocessen blir detta ett sätt att återta sitt självbestämmande. 

4. Rättfärdigande. Genom att förövaren gottgör brottsoffret, antingen genom att 

bokstavligen ersätta det som förlorats eller genom att på annat sätt försöka 

                                                 
23 Zehr, 2002 
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reparera skadan är det ett sätt att säga att ”jag tar mitt ansvar och du har ingen 

skuld i det som skedde”.  24 

 

1.2.8 Den reparativa rättvisans syn på gärningspersonen 

Det traditionella rättssystemet är noga med att hålla gärningspersoner ansvariga, på så 

sätt att de får det straff de enligt lag förtjänar. Väldigt lite i systemet uppmuntrar 

gärningspersonerna till att få förståelse för konsekvenserna av deras handlingar eller att 

känna empati för offret. De neutraliseringsstrategier som gärningspersonerna ofta 

använder för att distansera sig från dem de skadat bli aldrig ifrågasatta av rättssystemet.  

Rättsystemet bidrar till att gärningspersonerna känner sig ännu mer utstötta från 

samhället, samtidigt tenderar rättssystemet att förhindra möjligheten för gärningspersoner 

att ta ansvar för sina handlingar och känna empati för brottsoffret25  

 

Rättsprocessen tenderar att förstärka stereotypiska beteenden och att vara en komplicerad 

och icke-deltagande process som fokuserar på de fel gärningspersonen gjort, vilket 

avleder uppmärksamhet från de skador brottsoffret fått. Många gärningspersoner 

upplever utifrån rättsprocessen att de blivit dåligt behandlade vilket innebär att det får 

svårare att fokusera på brottsoffrets upplevelser av brottet. Konsekvensen blir således att 

gärningspersonen sällan får insikt för den skada de utsatt brottsoffret för26 

 

Precis som brottsoffret har gärningspersonerna också behov som bör uppmärksammas 

under rättsprocessen. Reparativ rättvisa har uppmärksammat de begränsningar och 

negativa följder som kommer av strafftänkandet. Genom att enbart bli straffad tar man 

inte ansvar för sina handlingar27.   

 

1.2.9 Reparativ rättvisa eller traditionell rättvisa? 

Den reparativa och den straffande rättvisan har egentligen mycket gemensamt, bland 

annat är ett primärt mål att kompensera genom samverkan, men skillnaden ligger i vad de 

                                                 
24 Zehr, 2002 
25 a.a. 
26 Zehr, 2005 
27 a.a. 
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båda anser krävs för att nå målet. Båda är dessutom överens om att en balans blivit 

rubbad genom att brott begåtts, att brottsoffret förtjänar något samt att gärningspersonen 

är skyldig något. Det som skiljer dem åt är att den straffande rättvisan anser att 

bestraffning kompenserar brottet, men det är ofta kontraproduktivt för både brottsoffer 

och gärningsperson. Den reparativa rättvisan anser istället att det som kompenserar 

brottet är medvetenhet om brottsoffrets behov i kombination med att uppmuntra 

gärningspersoner till att ta ansvar för sina handlingar28. Det handlar egentligen inte om att 

det ena bör utesluta det andra utan bör ses som komplement till varandra. Reparativ 

rättvisa behandlar inte frågor om huruvida en person är skyldig eller ej, detta ansvar 

måste även fortsättningsvis vara det traditionella rättssystemets uppgift29. 

  

1.3 Problemformulering 

Det är av stor betydelse att de som arbetar med medling vid brott utgår från en gemensam 

värdegrund och arbetar mot samma mål. För att uppnå detta behövs mer forskning inom 

området för att utröna om medlingen ger positiva resultat samt vad som upplevs positivt 

av både gärningspersoner och brottsoffer. Forskning inom området hjälper till att 

kvalitetssäkra metoden samt att utforska vilka delar som behöver förbättras.  

 

Då medling som fenomen främst har utvecklats utan direkt teoretisk förankring är det 

även av stort intresse att utforska vilka teorier som kan stå till stöd för, samt förklara de 

verksamma faktorerna i medlingsprocessen. Problemet som vi valt att belysa är att 

medling vid brott som praktik ej bygger på fasta utgångspunkter. Genom att knyta an till 

gemensamma teoretiska utgångspunkter blir medling mer rättssäkert eftersom individer 

får samma möjlighet att bli behandlade utifrån samma värdegrund. För att uppnå detta är 

det av stor vikt att teorier som kan stödja metoden utforskas samt att resultatet av medling 

vid brott granskas och utvärderas. Vi har valt att belysa två teorier som stödjer metoden 

medling vid brott samt tagit del av tre gärningspersoners upplevelser och erfarenheter av 

deltagande i medling vid brott. 

 

                                                 
28 Zehr, 2002 
29 Strang, Braithwaite, 2004 
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I detta arbete har vi valt att fokusera på unga gärningspersoner upp till 21 år som begått 

mindre allvarliga brott. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva några utav de filosofier och teorier 

som stödjer medling vid brott samt att genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

undersöka gärningspersoners upplevelser och erfarenheter av medling. Vi vill även ta 

reda på om ungdomar i våra hemkommuner känner till medling vid brott. Våra 

frågeställningar är: 

 

• Känner målgruppen (ungdomar 13-18 år) till medling vid brott? 

• Vilka är gärningspersonernas upplevelser och erfarenheter av medling vid brott? 

• Kan utvalda teorier stödja medling vid brott? 
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2. METOD 

 

2.1 Urval och problemavgränsning  

 

Denna studie kan sägas vara av explorativ art då den avser att utforska ett specifikt 

område. Som brukligt är vid explorativ forskning är inte syftet med vår studie att 

generalisera resultaten till en större befolkningsgrupp. Istället är avsikten att utforska ett 

nytt område, om vilket begränsad kunskap och forskning finns, i hopp om att 

uppmärksamma nya områden som kan leda till vidare forskning.  

 

Vi har valt att använda oss av metodtriangulering, det vill säga, både kvalitativa 

intervjuer samt en kvantitativ enkätundersökning, som insamlingsmetod30. Under den 

inledande delen av arbetet med C-uppsatsen var vi intresserade av att ta reda på om 

ungdomar mellan 13 och 18 år, i våra hemkommuner, visste vad medling var för något 

samt om de direkt eller indirekt kommit i kontakt med medling. För att uppnå detta 

utformades en enkät som delades ut till elever från årskurs sju i grundskolan till årskurs 

tre på gymnasieskolan. Totalt svarade 169 elever på enkäten.  

 

Vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att vi hade förberett en lista 

med öppna frågor, men lät ändå konversationerna ta sig egna vägar under intervjuerna. 

 

För att komma i kontakt med intervjupersoner kontaktade vi BRÅ för förslag om hur vi 

skulle gå till väga. De rådde oss till att ta kontakt med medlingssamordnarna i 

kommunerna. Vi kontaktade medlingssamordnare för sammanlagt 31 kommuner i 

Sverige via e-post och telefon. Utav dessa kunde endast två medlingssamordnare 

förmedla kontakt med intervjupersoner. Vi försökte även komma i kontakt med 

intervjupersoner via anslag på två skolor och genom att maila ut ett informationsblad till 

personal på fritidsgårdar i en kommun. Vi mailade även studerande vid Mittuniversitetet i 

Östersund, Sundsvall och Härnösand. Resultatet blev slutligen tre personliga intervjuer 

som utfördes i intervjupersonernas hem samt på ett café. På grund av geografiska skäl 
                                                 
30 Halvorsen, 1992 
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delade vi upp intervjuerna så att vi gjorde en var. Den sista gjorde vi dock tillsammans. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades sedan ordagrant. Under 

intervjuerna och utskriften noterade vi och antecknade respondenternas kroppsspråk och 

tonläge för att få en tydligare bild av deras känsloläge. Respondenterna ombads lämna ett 

skriftligt medgivande där de godkände att deras berättelser fick återges i arbetet. Vi 

informerade även om att berättelserna skulle komma att avidentifieras samt inspelningen 

raderas. Respondenterna fick även möjlighet att lämna kontaktuppgifter om de ville ta del 

av det färdiga arbetet. 

 

Analysen av intervjuerna gjordes utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, med koppling 

till tidigare forskning inom området samt till teorierna om reintegrative shaming och 

empowerment. Vårt val av teorin om reintegrative shaming grundades på att vi under 

studiens gång uppmärksammade att denna teori hade hög relevans för ämnet. Valet av 

teorin om empowerment gjordes efter att vi läst in oss på teorin om restorative justice, då 

vi fann att delar i denna filosofi kunde sammankopplas med tankegångar inom teorin om 

empowerment. 

 

För att hitta relevant information om tidigare forskning kring medling vid brott söktes 

material såsom böcker, avhandlingar, artiklar, rapporter och abstracts via 

Mittuniversitetets biblioteks databaser: MIMA, LIBRIS, Artikelsök, Academic Search 

Elite och CSA Social Science. De sökord som användes var: medling*, medling* och 

brott*, mediation* and crime*, mediation* AND restorative justice*, victim-offender 

mediation*. Vi använde oss av Notisum (www.notisum.se) för att finna de lagar som 

berör medling vid brott, samt Nationalencyklopedin (www.ne.se) för att finna 

begreppsdefinitioner. I det inledande skedet av uppsatsskrivandet använde vi oss till viss 

del av Internet för att få uppslag till sökord och problemformulering med mera. Främst 

använde vi oss av Brottsförebygganderådets hemsida (www.bra.se). Dessutom har vi haft 

personlig kontakt med medlingssamordnare Gert Lewijn i Hudiksvall samt Staffan 

Sehlin, som forskar om medling och återfallsprevention vid Umeå universitet. 
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2.2 Metodproblem 

Av de medlingssamordnare vi talade med svarade flera att de inom kommunen tagit 

beslut om att ej förmedla kontakt mellan deltagare i medling och forskare. Några svarade 

också att de inte hade tid att hjälpa oss eller att de inte hade några aktuella 

medlingsärenden. Ytterligare ett svar vi fick var att medlingssamordnarnas kontakt med 

deltagarna endast sträckte sig fram till avslutat medlingsmöte och det därmed kändes fel 

att kontakta dem igen.  

 

Slutligen knöts kontakt med fem intervjupersoner som samtliga var under 18 år. Av dessa 

valde två att inte deltaga. Dessa två var båda flickor. De tre som vi till slut intervjuade var 

samtliga pojkar. Det begränsade antalet respondenter kan delvis förklaras med att ämnet 

är så pass känsligt och att det därför är svårt att nå lämpliga respondenter. I vårt fall har 

urvalet även kommit att begränsas av olika myndigheters etiska ställningstaganden 

angående förmedling av respondenter. 

  

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida man undersökt det man haft för avsikt att undersöka31. 

Utmaningen för oss var att samla in de fakta som behövdes för att besvara våra 

frågeställningar. För att säkerställa detta gjorde vi en grundlig genomgång av frågorna i 

vårt intervjuformulär. Frågorna kontrollerades för att säkerställa att de inte var ledande 

vilket kunde ha påverkat respondenternas svar. Vi kontrollerade även att frågorna i 

enkäten var tydliga och inte kunde missförstås, vilket hade kunnat ge ett missvisande 

resultat. Dock visade det sig att när vi skulle sammanställa svaren från enkäterna, att 

vissa personer uppgett att de deltagit i medling men samtidigt att de inte hört talas om 

medlig tidigare. Detta kan eventuellt förklaras med att frågorna missförstods eller att de 

inte visste tidigare att det de deltagit i hette medling, eftersom många medlingsprojekt har 

andra namn än just medling. 

 

Något som kan ha påverkat validiteten i arbetet var att de personer vi intervjuade hade vi 

fått kontakt med via medlingssamordnare. Då vi ej vet hur dessa valt ut 

                                                 
31Halvorsen, 1992 
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intervjupersonerna är det svårt att avgöra om urvalet är representativt för målgruppen. De 

som eventuellt är kritiska till medling eller medlingssamordnaren torde sannolikt heller 

inte vilja ställa upp på en intervju. 

 

Med reliabilitet avses hur pålitliga mätinstrumenten är. Inom kvalitativ forskning ses 

både de tekniska mätinstrumenten och människan som ”mätinstrument”32. För att 

säkerställa god reliabilitet spelades intervjuerna in på band, för att sedan transkriberas 

ordagrant. Vi dokumenterade även icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk och 

gester. Detta för att försäkra oss om att vi skulle komma att tolka svaren på ett korrekt 

sätt. Det som kan ha påverkat reliabiliteten i vårt arbete var att vi gjorde en intervju var, 

och sedan en intervju tillsammans, vilket innebar att intervjusituationen inte var lika för 

alla. 

 

2.4 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna kan enkelt sammanfattas som en avvägning mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället och 

samhällsmedborgarna har ett berättigat krav på att forskning genomförs33. 

 

Samtidigt finns individskyddskravet, som innebär att individen inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Värdet av forskningen måste 

därför vara större än eventuella negativa konsekvenser för berörda forskningsobjekt. 

Individskydskravet innehåller fyra huvudkrav, vilka är34:  

 

Informationskravet, Forskaren har skyldighet att informera berörda personer om 

forskningens syfte35. I samband med att vi via medlingssamordnarna fått telefonkontakt 

med intervjupersonen presenterade vi syftet med studien. Vid intervjutillfället 

överlämnades även en skriftlig information om studiens syfte. 

 

                                                 
32 Halvorsen, 1992 
33 www.codex.vr.se 
34 a.a. 
35 a.a. 
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Samtyckeskravet, Deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång utan att utsättas 

för negativa konsekvenser. Samtycke skall inhämtas och i fall där de undersökta är under 

15 år och ämnet är av en etiskt känslig karaktär bör även samtycke inhämtas från 

föräldrar/vårdnadshavare36. Då ingen av respondenterna var under 15 år ansåg vi oss ej 

behöva införskaffa vårdnadshavares medgivande. Vid två av intervjutillfällena var 

vårdnadshavare till respondenten närvarande i hemmet där intervjun tog plats. Vid 

intervjutillfället ombads respondenterna att lämna ett skriftligt medgivande. 

 

Konfidentialitetskravet, Uppgifter om personer i en undersökning och deras 

personuppgifter skall behandlas konfidentiellt och förvaras på så sätt att ingen obehörig 

kan ta del av dem. Uppgifter om personer i en undersökning skall efter redovisning ej 

kunna identifieras av utomstående37. Respondenternas riktiga namn fingerades och inga 

ortsnamn nämndes i arbetet. Dessutom valde vi att utelämna närmare detaljer om vilka 

brott personerna begått. Detta för att ej avslöja deras identiteter. Det inspelade materialet 

raderades efter transkribering. 

 

Nyttjandekravet, uppgifter inhämtade om enskilda personer får endast användas i 

forskningsändamål och ej utlånas för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften38. 

Syftet med vår studie var att få ökad kunskap inom området och vi hade således ej för 

avsikt att använda materialet i något annat sammanhang. 

 

 

 

 

                                                 
36 www.codex.vr.se  
37 a.a. 
38 a.a. 
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3. Kunskapsläge/tidigare forskning 

Inom området medling mellan brottsoffer och gärningsperson har forskning, 

internationellt sett, förekommit i över 20 år. Några av det resultat som idag kan 

konstateras utifrån återkommande samstämmiga resultat är att de som deltar i medling, 

både brottsoffer och gärningspersoner, i de allra flesta fall är mycket nöjda med mötet 

och tycker att det sker under rättvisa former. Internationell forskning visar att i fall där ett 

kontrakt om gottgörelse skrivs fullföljs kontraktet i åtta fall av tio39.  

 

3.1 Medling runt om i världen 

Medling vid brott, som i Sverige är en relativt ny metod, sattes i bruk långt tidigare i 

andra länder runt om i världen, bland annat i länder i Västeuropa och i USA. Bland de 

europeiska länderna är Finland och Norge de länder som har längst erfarenhet av medling 

vid brott. De flesta medlingsprojekt runt om i världen har uppstått som en praktisk metod 

utan teoretisk grund för att sedan uppmärksammas av forskare och därigenom få en 

teoretisk förankring40. Det första medlingsprogrammet i USA uppstod 1971 i Ohio och 

initiativtagarna till detta program var juridikprofessorn John Palmer och juristen James 

Huges. Programmet, som kallades ”The night prosecutor’s program”, gick ut på att unga 

gärningspersoner sammanfördes med sina brottsoffer för att gottgöra dem. Programmet 

blev ett alternativ till rättegångar och syftet med programmet var bland annat att hålla 

nere rättegångskostnaderna och undvika de förseningar och obehag som rättegångar 

innebar. I Finland startade det första medlingsprogrammet 1983 i en förort till 

Helsingfors. Initiativtagaren var en f.d. fängelsepräst med ambitionen att uppnå 

förlikning (som medling kallas i Finland), genom att sammanföra gärningsperson och 

brottsoffer. I Norge kallas medling konfliktråd och är en metod som är djupt förankrad i 

Norsk kriminologisk forskning. Ett av de främsta motiven till att konfliktråd togs i bruk 

var att man hoppades att det skulle vara en framgångsrik återfallspreventiv metod. Den 

mest kände företrädaren för konfliktråd i Norge är kriminologen Nils Christie41. I Sverige 

inleddes det första projektet med medling mellan gärningspersoner och brottsoffer år 

                                                 
39 Umbreit, Coates, Vos, 2007 
40 Brå rapport 2000:8 
41 Nehlin, Lindström, Svanberg, 1998 
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1987 av polismannen Gert Lewijn i Hudiksvall. Lewijn berättar att projektet växte fram 

utifrån hans egna idéer, utan varken politisk eller teoretisk förankring. Lewijn såg det 

positiva i att sammanföra unga gärningspersoner med brottsoffren för att 

gärningspersonen skulle få en chans att be om ursäkt och, i fall där det var möjligt och 

önskvärt, även gottgöra brottsoffret genom att till exempel hjälpa denne med diverse 

gårdssysslor och dylikt42. Dock hade en arbetsgrupp inom BRÅ redan 1977 framhållit de 

pedagogiska fördelarna med att låta gärningsperson och brottsoffer konfronteras. Under 

hela 1980-talet lade olika partier i riksdagen fram motioner om att medling vid brott, 

främst vid ungdomsbrott, borde införas som påföljd43. 

 

3.2 Ärenden som kräver särskild kunskap och olämpliga medlingsärenden  

I Sverige har medling hittills använts i fall gällande mindre allvarliga brott, t.ex. vid 

snatteri, skadegörelse och ringa misshandel, där gärningspersonen är ett barn eller en 

ungdom44. I många andra länder används medling också vid allvarligare brott som t.ex. 

rån, grov misshandel, våldtäkt och mord (vid mord är det de anhöriga till den mördade 

som är brottsoffren) och även där gärningspersonen är en vuxen. Vilka fall som är 

lämpliga eller olämpliga att medla i diskuteras ofta och forskningsresultaten på området 

är lika få som tvetydliga45. I bedömningen av huruvida ett ärende är lämpligt för medling 

eller ej är det dock alltid båda parters säkerhet som väger tyngst. Det är medlaren som 

avgör i varje enskilt fall om några hinder för medling föreligger eller ej. Om medlaren 

anser att risk för någon av parternas säkerhet föreligger, eller om denne bedömer att 

medlingen på annat sätt kan göra skada skall inte medlingen genomföras. Exempel på 

hinder är t.ex. om gärningspersonen har en negativ eller fientlig attityd gentemot 

brottsoffret eller om mötet på annat sätt kan innebära ytterligare kränkning av 

brottsoffret46.  

 

Något som också bör beaktas är att gärningspersoner ofta själva är, eller varit, brottsoffer 

vilket innebär att medlingen kan röra upp känslor hos dem som medlaren inte är beredd 

                                                 
42 Gert Lewijn, Hudiksvall oktober 2007, personlig kommunikation 
43 Brå rapport 1999:12 
44 Brå 2000:8 
45 Julich, 2006 
46 Graef, 2001 
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på eller har kunskap att hantera47. Hittills är forskning om medlingens användbarhet i fall 

som rör sexualbrott och relationsvåld mycket begränsad48.  

 

I medling vid partnervåld krävs att medlaren har stor kunskap om denna problematik 

annars kan mötet göra stor skada. Följande risker gällande medling vid partnervåldsbrott 

har identifierats av australiensiska forskare:  

 

1. brottsoffrets säkerhet – föreligger risk att våldet fortgår och till och 

med tilltar på grund av att gärningsmannens maktposition slårs ur balans 

i och med medlingen?  

2. risk att gärningspersonen manipulerar processen vilket kan medföra att 

brottsoffret utsätts för vidare kränkning. 

3. belastning på brottsoffret – processen kan bli ångestladdad. 

4. inflytande på gärningspersonen – kommer medlingen verkligen ha 

någon positiv inverkan på gärningspersonens beteende, eller kan det till 

och med förvärras? 

5. risk att medlingen får en bagatelliserande effekt på brottets art 
49 

 

Medling avser att mobilisera egenskaper och känslor som förståelse, empati, sympati, 

vilja att hjälpa, och till viss del förlåtelse, vilket redan är starkt mobiliserat hos många 

kvinnor som blir utsatta för våld av sina partners. Problemet är att det är just dessa 

känslor och förmågor som gör att kvinnorna stannar hos sina män vilket i sin tur leder till 

att misshandeln fortgår. I dessa fall kan inte förlåtelse ingå i syftet med medlingen, 

eftersom just förlåtelse är vad som tidigare fixerat kvinnan i det destruktiva 

förhållandet50.   

 

Detta innebär inte att partnervåldsfall inte går att medla i. Tvärtemot har väl förberedd 

och strukturerad medling, där medlaren har kunskap om denna specifika problematik, 

                                                 
47 Williams, 2004 
48 Julich, 2006 
49 Daly, Stubbs, 2006 
50 Stubbs, 2007 
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uppvisat mycket goda resultat även i fall som rör partnervåld. En granskning samt 

vidareutveckling av medlingsprogram erfordras dock för att bättre anpassas för denna 

problematik51. 

 

3.3  Medlingsförfarandet 

För att ett ärende skall bli aktuellt för medling enligt lagen om medling vid brott krävs att 

brottet är polisanmält samt att gärningspersonen erkänt gärningen eller delaktighet i 

denna. Polisens roll i medlingsprocessen är att enbart tillfråga gärningspersonen om 

medlingsverksamheten kan ta kontakt. Förutom polisanmälda brott kan det finnas andra 

tillfällen då medling är en möjlig åtgärd, till exempel medling mellan skolelever. Om 

medlingsverksamheten i en viss kommun även åtar sig dessa fall handlar om hur man 

fördelar de resurser man har52. 

 

Medling sker i huvudsak vid ungdomsbrott, men enligt lagen finns ingen övre 

åldersgräns, dock framkommer det i förarbetena att medling främst bör användas vid 

ungdomsbrott. Lagen utesluter inte heller några brott från medling, men säger samtidigt 

att medling endast bör ske med hänsyn till samtliga omständigheter. På grund av 

tolkningsutrymmet i lagen är det upp till varje medlingsverksamhet att bestämma vad 

som är lämpliga omständigheter för att genomföra medling53. 

 

Det finns olika vägar till medlingsärenden, de två huvudsakliga vägarna är antingen att 

polisen eller socialtjänsten tillfrågar gärningspersonen. Om gärningspersonen är 

intresserad förmedlas ärendet vidare till medlingsverksamheten som utifrån grundliga 

överväganden tar ställning till om ärendet är medlingsbart. Därefter kontaktas parterna, 

först gärningspersonen och därefter brottsoffret, antingen genom brev eller via telefon. 

Därefter bör förmöten hållas med båda parter, för att medlaren skall försäkra sig om att 

ärendet är lämpligt för medling54.  

 

                                                 
51 Stubbs, 2007 
52 Brå-rapport 2007 
53 a.a. 
54 a.a. 
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Medlaren bör också undersöka gärningspersonens och brottsoffrets känslor och 

inställning. Förmötet innebär också att medlaren förebereder båda parter inför 

medlingsmötet genom att berätta vad det praktiskt går ut på och förbereda dem på vad 

som väntar. Om båda parter går med på att träffas hålls därefter ett medlingsmöte, där det 

vanligtvis är brottsoffret som börjar berätta om sina upplevelser. I vissa fall kan en ursäkt 

från gärningspersonen till brottsoffret vara ett fullt tillräckligt resultat av medlingen och 

ibland kommer parterna överens om att gärningspersonen skall gottgöra brottsoffret på 

något sätt. Det är medlarens uppgift att se till att det avtal som sluts mellan parterna är 

skäligt och inte kränker vare sig brottsoffer eller gärningsperson55. 

 

3.4 Medlarens roll 

Medlaren kan beroende på hur medlingsverksamheten är uppbyggd, vara en 

lekmannamedlare eller en tjänstemannamedlare. Medlaren har till uppgift att driva 

medlingsprocessen framåt och leda parterna genom denna. Eftersom det kan ta olika lång 

tid för olika personer att bli redo för nästa steg i processen är det viktigt att medlaren är 

flexibel och lyhörd inför parterna och deras behov56. 

 

Det kan finnas en risk att medlingsmötet kan upplevas manipulativt. För att undvika detta 

är det viktigt för medlaren att ha en stark integritet och en god balans mellan sina egna 

värderingar och vad som sägs och görs. Medlaren bör använda tystnad som ett sätt att låta 

parterna själva ta makten över situationen och över att försöka lösa konflikten. Ofta är det 

bättre att säga för lite än för mycket. För att deltagarna skall känna sig nöjda är det 

viktigare att medlaren ger tid till deltagarnas samtal och till deras berättelser om sina 

upplevelser istället för att fokusera på att ett avtal ska slutas dem emellan57. Medlaren ska 

vara den trygga punkten för båda parter och de ska kunna känna att de har medlarens 

stöd. Medlarens uppgift under medlingsmötet är också att se till att strukturen följs och 

att båda parter får komma till tals samt att ingen blir avbruten. Om samtalet inte blir exakt 

som man tänkt sig innan är det medlarens roll att föra det vidare exempelvis genom att 

                                                 
55 Brå rapport, 2007 
56 a.a. 
57 Umbreit, 1995 
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ställa frågor58. Ibland är det, på grund av att gärningspersonen eller brottsoffret sitter helt 

tyst, inte möjligt att låta parterna helt själva ta makten över situationen. Särskilt unga 

personer kan ha svårt att uttrycka vad de menar och kan behöva hjälp att formulera en 

ursäkt59 

 

3.5 Återfallsprevention 

I en omfattande studie visar resultatet att medling som återfallspreventiv metod har större 

effekt på flickor än på pojkar60. Detta har också bevisats i andra studier där även resultat 

visat att medling vid brott har större effekt på förstagångsförbrytare, samt på dem som 

endast dömts en gång tidigare jämfört med de som redan begått flera brott. I en 

omfattande studie där man jämfört återfallsstatistik bland ungdomar som deltagit i 

medling och de som ej deltagit påvisades att det var fler återfall bland de som ej deltagit i 

medling samt att återfallsrisken är större i de fall där medlingen inte leder till att 

gärningspersonen ber om förlåtelse. Det visade sig även att de som deltagit i medling 

men ändå återföll i brott tenderade att begå mindre allvarliga brott än de som ej deltagit. 

En utvärdering av ett åtgärdsprojekt där unga lagöverträdare fick samma påföljder som 

vuxna visade att strängare straff inte ledde till färre återfall i brott. Medling används mest 

där det gäller brott med lågt straffvärde, trots att medling enligt forskning visat sig ha lika 

goda resultat i fall där det gäller grövre brott61.  

 

En annan studie har visat att återfall i brott är 70 % högre bland ungdomar som ej deltagit 

i medling jämfört med de som deltagit62. Man bör dock ha i åtanke att det är svårt att 

avgöra om det verkligen är medlingen som minskar benägenheten att återfalla i brott, 

detta påverkas av många olika omständigheter som sociala faktorer, 

missbruksproblematik och kön, samt att flickor generellt har en lägre benägenhet att 

återfalla i brott, vare sig de deltagit i medling eller ej63. Eftersom medling alltid bygger på 

frivilligt deltagande kan den grupp som väljer att deltaga vara svår att jämföra med andra 

                                                 
58 Brå-rapport, 2007 
59 Gert Lewijn, Hudiksvall oktober 2007, personlig kommunikation 
60 Rodrigues, 2007 
61 Nugent, Umbreit, Wiinamaki, Paddock, 2001 
62 Nugent, Umbreit och Williams, 2004 
63 Rodrigues, 2007 
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grupper. De som går med på att delta i medling kan vara personer som även utan medling 

har lägre benägenhet att återfalla i brottslighet64.  

 

Resultatet av en utvärdering av ett omfattande medlingsprojekt som gjorts i Australien 

visar att medling har bäst effekt vid mer allvarliga brott där det finns ett tydligt 

brottsoffer. Vid fall som t.ex. snatteri eller skadegörelse på allmän plats, där ingen 

privatperson har blivit personligen drabbad, har det visat sig att medling till och med kan 

ha en skadlig effekt. Om gärningsmannen till exempel får möta någon som inte 

personligen blivit drabbad och kränkt av brottet kan detta istället leda till att 

gärningspersonen känner sig kränkt, vilket i sin tur kan leda till att denne begår fler brott 

av ren trots65. I Sverige medlas det främst vid mindre allvarliga brott som snatterier och 

skadegörelse, och endast 1/10 av medlingsärendena i Sverige rör misshandel66. 

 

3.6 Positiva effekter av medling, med fokus på brottsoffer 

Det är ofta efter medlingen som brottsoffret kan börja sitt läkande, då denna process ofta 

medför att de känner en stor emotionell lättnad eftersom de känner att de blir lyssnade på 

och får chansen att uttrycka för gärningspersonen hur brottet har påverkat deras liv67. 

Mötet med gärningspersonen innebär ofta att rädslan och ilskan hos brottsoffret minskar 

eller försvinner. Mötet kan också leda till att brottsoffret får en mer realistisk bild av 

gärningspersonen och kan överge den skrämmande stereotypa bild av en gärningsperson 

och dess personlighet samt uppträdande som samhället ofta målar upp68.  

 

En framgångsrik medling ger ett slags avslut för brottsoffret ifrån vilket denne kan återfå 

sin trygghet och påbörja sin läkningsprocess69. Dock kan eventuella förväntningar på att 

brottsoffret tack vare medlingen automatiskt skall återfinna tryggheten, upphöra att känna 

sig ledsen, klara av att förlåta och börja ”läka”, upplevas som ännu en kränkning om 

                                                 
64 Rytterbo, 2002 
65 Braithwaite, 2002 
66 Brå 2000:8 
67 Williams, 2004 
68 Atkinson och Colledge m.fl., 2006 
69 Rodrigues, 2007 
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denne känner att brottet och dess konsekvenser bagatelliseras70. Förlåtelsen är av stort 

värde för brottsoffret och det är viktigt att brottsoffret förstår att avsikten med mötet inte 

är att bestraffa gärningspersonen utan snarare utgör starten på en rehabiliteringsprocess 

för båda parter71.  

 

Medling vid brott fyller en funktion som varken brottsofferorganisationers support eller 

det traditionella rättsystemets straff kan fylla. Nämligen att ge svar på brottsoffrets frågor 

om gärningspersonen, något som visat sig vara bland det allra viktigaste för brottsoffret. 

En studie av Mark Umbreit och Annie Roberts på the University of Minnesota av 

brottsoffer som deltagit i medling visar att 73 % ville ha en ursäkt, 80 % uppgav att de 

ville ha svar, och 90 % ville berätta för gärningspersonen om brottets konsekvenser. 

Endast 65 % uppgav att de ville ha ersättning72. 

 

3.7 Positiva effekter av medling, med fokus på gärningsperson  

Att få chansen att be om förlåtelse, följt utav att bli förlåten och försonas med brottsoffret 

är mycket värdefullt för den som begått brottet. Förlåtelse innebär att personen tillåts att 

komma över skammen och återfå en känsla av värdighet. Medlingen innebär också en 

chans för gärningspersonen att visa att denne förändrats sedan brottet. Det är ofta en stor 

lättnad för gärningspersonen att känna att han eller hon genom medlingen har kunnat 

hjälpa brottsoffret och ställa tillrätta sitt misstag73. Medling kan också leda till att 

gärningspersonen får ökad insikt i konsekvenserna av sitt handlande och ges tillfälle att 

utveckla empati74. Gärningspersonernas förväntningar på medlingsmötet handlar i regel 

om att få ett avslut och att gottgöra brottsoffret samt att framstå som ansvarstagande inför 

rätten. De flesta gärningspersoner som tillfrågats i olika studier uppger att de kände sig 

ängsliga och nervösa över att behöva stå till svars för sina handlingar inför brottsoffret på 

en personlig nivå. Huvudinnehållet i medling är att gärningspersonen skall ges möjlighet 

att berätta sin version av händelsen men också att konfronteras med hur brottsoffret 

upplevt och tagit skada av brottet. Detta upplevs ofta som det mest känslomässigt 

                                                 
70 Atkinson och Colledge m.fl., 2006 
71 Rodrigues, 2007 
72 Graef, 2001 
73 Rodrigues, 2007 
74 Ball, 2003 
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påfrestande, men samtidigt mest meningsfulla, och de känslor som beskrivs är skam och 

samvetskval men också lättnad och avslut. Ett annat resultat av medling vid brott som 

påvisats är att gärningspersonerna får en mer realistisk bild av hur deras handlingar 

påverkar andra människor75.  

 

3.8 Positiva effekter av medling ur ett samhällsperspektiv 

Studier har visat att medling är en effektiv metod för att förebygga återfall i brott76. 

Medling vid brott är mer flexibelt och individuellt anpassat än traditionella rättsliga 

påföljder. Samtidigt är det en behovsorienterad intervention vars syfte inte är att var 

person skall behandlas lika utan snarare att var person behandlas på det sätt som de är i 

behov av för att uppnå samma välbefinnande som alla andra. Rättsväsendets traditionella 

syn på rättvisa handlar om vilka lagar som brutits samt vilket straff lagöverträdelsen 

kräver. Medling däremot inkluderar brottsoffret, gärningspersonen samt vad som behöver 

göras för att båda parter skall få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Istället för att, 

som den traditionella synen på rättvisa, endast fokusera på bestraffning, handlar medling 

vid brott om att åtgärda den skada som skett77. Medlingens fokus på brottsoffret 

kompletterar det traditionella rättsystemets rigida former som till större delen behandlar 

lagöverträdelser som enbart brott mot lag och stat istället för brott mot enskild individ78. 

Medling vid brott kan även ses som fördelaktig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

eftersom medling kan avlasta rättsystemet från mindre allvarliga brott79. 

                                                 
75 Abrams, Umbreit & Gordon, 2006 
76 Rodrigues, 2007 
77 Ball, 2003 
78 Policek, 2007 
79 Brå-rapport, 2007 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

4.1 Teorin om reintegrative shaming  

Teorin om reintegrative shaming omfattar både mikro och makro perspektiv och 

innehåller delar av teorier om kontroll, möjligheter och social inlärning samt 

stämplingsteori80. De huvudsakliga tankegångarna med teorin om reintegrative shaming 

handlar om på vilket sätt familjer, individer och samhället i stort bestraffar avvikande 

beteende. Nyckelordet för teorin är skam. Skam inom teorin om reintegrative shaming 

definieras som alla sociala processer som uttrycker ogillande mot avvikande beteenden. 

Samhällen med låg kriminalitet är samhällen med stor social kontroll, där det finns 

tydliga gränser för var toleransen mot avvikande beteende går och där man löser problem 

med avvikande beteende på gräsrotsnivå istället för på myndighetsnivå. Brottsligheten 

kontrolleras bäst genom att samhällets medlemmar deltar aktivt med att skambelägga de 

som begått brott men samtidigt återintegrera dem i samhället. Det finns två typer av 

shaming, reintegrative (återintegrerar gärningspersonen in i samhället) och disintegrative 

(avskärmar gärningspersonen från samhället). På samma sätt som stämplingsteorin skapar 

disintegrative shaming en grupp av utstötta människor. Gärningspersonerna hindras från 

att komma tillbaka in i samhället och de blir mer insnärjda i kriminalitet på grund av att 

de redan är stämplade som kriminella81. 

 

”Shaming” beskrivs som en social markering vars syfte är att ge personen som gjort 

någonting fel (och som därmed är objektet för ”shaming”) samvetskval. Denna markering 

innebär också att de som känner till händelsen som föranlett att en person har blivit 

”shamed” fördömer och avvisar denna person. Detta kan också beskrivas som 

stämplingsteorins ”stigmatisering”. Stigmatisering kan liknas med ”disintegrative 

shaming” som innebär att personen som är objekt för ”shaming” inte ges en chans att 

försonas med brottsoffret eller återintegreras i samhället. Reintegrative shaming däremot 

innebär att man försöker återintegrera personen i samhället82. 

                                                 
80 Akers, 1990 
81 Braithwaite, 1989 
82 Akers, 1990 
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Reintegrative shaming kan vara användbart genom att det omfattar samhälliga ritualer 

eller gester av förlåtande. Det finns i de flesta individualistiska, heterogena samhällen 

olika ”procedurer” som präntar in avvikande beteenden på människor, men få 

”procedurer” som hjälper till att ”tvätta bort” denna stämpel. Ett exempel på detta är 

rättegångprocessen, under vilken personen med avvikande beteende tillskrivs en roll. 

Denne blir alltså stämplad som kriminell. När personen fått sitt straff och avtjänat det 

finns ingen ”procedur” som hjälper denne att få bort stämpeln som kriminell, denne har 

alltså blivit utsatt för disintegrative shaming83. 

 

Shaming är en naturlig följd av samhällets markering av avvikande beteende men så 

länge shaming stannar vid att endast avvisa personen och fördöma denne gör det mer 

skada än nytta då detta leder till att personen som är föremål för ”shaming” blir stämplad 

och avskärmad från den sociala omgivningen. Om shaming istället ses som ett 

respektfullt avvisande som sker med insikt om att det är beteendet som är avvikande och 

inte individen i sig, leder detta till att personen som blivit föremål för shaming accepteras 

och tillåts fortsätta att vara en del av den sociala gemenskapen84. När personen får en 

chans att själv reflektera över och uttrycka sina känslor inför de skador deras beteende 

har orsakat är förutsättningarna goda att reintegrative shaming ska uppstå. Ännu en viktig 

punkt är att brottsoffret också får bli hörd och får uttrycka sina känslor kring brottet. Det 

empatiska engagemanget för gärningspersonen får inte på något sätt ge brottsoffret en 

känsla av att brottet bagatelliseras eller trycker undan brottsoffrets behov. Detta 

understryker vikten av ett opartiskt förhållningssätt hos medlaren som noga måste 

balansera båda parternas behov 85.  

 

De samhällen som är karakteristiska för förekomsten av disintegrative shaming är 

urbaniserade individualistiska samhällen och reintegrative shaming har högre förekomst i 

kollektivistiska samhällen86. 

 

                                                 
83 Braithwaite, 1989 
84 Henry, Lanier, 2006 
85 Bazemore, Schiff, 2005 
86 Akers, 1990 
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4.3 Teorin om empowerment 

Termen empowerment ger associationer till företeelser och egenskaper som till exempel 

självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, makt, egenkontroll, kompetens, 

medborgarskap och självstyre. I många definitioner av vad empowerment handlar om 

nämns känslan av kontroll över det egna livet, att vara herre över sig själv och sin 

situation. Samarbete och deltagande nämns som viktiga ingredienser för empowerment. 

Med andra ord refererar empowerment både till den subjektiva erfarenheten och den 

objektiva verkligheten, till människans yttre och inre förhållanden, till insikt och utsikt, 

till känsla och kunskap87. 

 

I USA diskuteras begreppet som ett förhållningssätt, genom vilket man stärker klienters 

ställning, utvidgar deras handlingsutrymme och utjämnar maktförhållanden i samhället. 

Begreppet paternalism* används ofta som en motsats till empowerment. Termen 

empower har två betydelser, dels att ge makt eller auktoritet till, och dels att ge möjlighet 

eller tillåtelse. I socialt arbete ses empowerment som både en teori och en metod, teorin 

grundas av hur människor når kollektiv kontroll över sina liv för att kunna tillgodose sina 

intressen. Metoden handlar om hur socialarbetare kan stärka dem som saknar makt så att 

de kan vinna självkontroll och på egen hand styra sina liv88. Det grundläggande målet 

med empowerment är social rättvisa, ökad trygghet för människorna och större politisk 

och social jämlikhet. För en socialarbetare innebär empowerment att man lämnar över 

tillräckligt med makt till klienten så att de ska kunna få kontroll över sitt liv89.  

 

Frågan om personlig makt och självständighet är central när det gäller brott och 

rättskipning eftersom den upplevs av både brottsoffer och gärningsperson. Människan 

behöver känna att den har kontroll över sitt eget liv och sitt öde för att känna sig hel. När 

man blir utsatt för ett brott blir man fråntagen känslan av att ha kontroll över sitt eget liv 

och sitt öde. Gärningspersonen förvandlar brottsoffret till ett objekt och fråntar denne 
                                                 
87 Meeuwisse, Sunesson, Swärd, 2002  
88 Meuwisse, Sunesson, Swärd, 2006 
89 Payne, 2002 
*Ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de underordnade, grundat på att den överordnade 
som ersättning för vissa prestationer överför resurser till de underordnade som dessa inte själva kan skaffa 
sig. Källa: www. ne.se 
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makten över sitt liv. Brottsoffer kan använda sig av olika tekniker för att återta makten 

och kontrollen över sitt liv, bland annat genom att bearbeta och komma över händelsen, 

andra genom att söka efter hämnd och straff, eller genom religiös förlåtelse. Även 

gärningspersoner upplever känsla av att ha bli berövade makten och kontrollen över sina 

liv i rättegångsprocessen, eftersom de inte tillåts ta personligt ansvar för sina handlingar 

och gottgöra brottsoffret90.  

 

För gärningspersoner, och även för brottsoffer, bidrar rättsprocessen till ytterligare en 

känsla av maktförlust där de behandlas som brickor i ett spel. Gärningspersoner blir 

ytterligare stämplade som avvikare, särskilt om de tilldöms fängelsestraff, och 

brottsoffers känsla av att vara ett offer förstärks. Både brottsoffer och gärningspersoner 

förnekas makt i den straffrättsliga processen, med skadliga konsekvenser för båda parter.  

 

Medlingsmötet handlar till stor del om att överlåta makt/kontroll till deltagarna. För det 

första är det viktigt att säkerställa att brottsoffrets deltagande är frivilligt och att 

gärningspersonerna också har en chans att hoppa av processen. Trots detta så kan 

gärningspersonen ha begränsade valmöjligheter på grund av den situation denne befinner 

sig i. Om en av deltagarna i medlingen är tvingad till att delta, kan förväntningarna på att 

processen ska få ett gott utfall minska, även om medlingen ändå kan resultera i en positiv 

erfarenhet för båda parter. Man bör också ha i åtanke att frivilligt deltagande inte på 

något sätt garanterar ett positivt utfall, även om valmöjligheten ökar chansen till att den 

deltagande personen känner sig väl till mods över sitt aktiva val. Empowerment inom 

medlingsprocessen handlar om mer än bara frivillighet att delta. Det handlar dessutom 

om känslorna under själva medlingsmötet, till exempel om deltagarna kände att de fick 

möjlighet att prata i den grad de ville under mötet? Kände de att de blev lyssnade till? 

Kände de att de hade något inflytande över mötets resultat, och på formella eller 

informella överenskommelser?91 

 

                                                 
90 Zehr, 2002 
91 Umbreit, Coates, Vos, 2007 
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Att medlaren använder ett förhållningssätt präglat av empowerment istället för ett 

förhållningssätt präglat av kontroll, har visat sig vara mycket verksamt och har gett goda 

resultat när det gäller att hantera parternas känslomässiga behov samt utarbeta och 

säkerställa planer för gottgörelse92. 

 

 

 

 

                                                 
92 Umbreit, 1993 
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5. RESULTAT/TOLKNING OCH ANALYS 

5.1 Resultat och analys av enkäterna  

Enkäten delades ut till ett antal ungdomar mellan 13-18 år för att få en bild av om dessa 

visste vad medling vid brott var, om de själva deltagit eller kände någon som deltagit i 

medling. 

 

Resultatet visade att av 169 elever i åldrarna 13-18 år hade: 

46 st (ca 27 %) hört talas om medling tidigare,  

11 st (ca 6 %) deltagit i medling och 

21 st (ca 12 %) kände någon som deltagit i medling 

 

Detta ger ingen generell bild eftersom urvalet är väldigt litet, men för vår del var det ändå 

intressant. Det visar att kunskapen om medling vid brott är relativt låg och att inte många 

deltagit i detta. Man bör ha i åtanke att de som svarat att de kände någon som deltagit i 

medling kan ha känt samma person som en annan som också svarat detta, vilket kan 

medföra att resultatet blir missvisande. Det intressanta är också att några svarat att de 

antingen kände någon som deltagit eller själva deltagit i medling vid brott, men samtidigt 

svarat att de inte visste vad medling vid brott var. Innebär detta att de inte visste vad de 

deltog i? Medlingsprojekten har ofta andra namn än just medling, vilket kan medföra att 

ungdomarna inte vet att det de deltagit i heter medling. 

 

5.2 Presentation av respondenterna i intervjuerna 

För att undvika att respondenternas identitet röjs har deras riktiga namn bytts ut och 

närmare detaljer kring brotten utelämnats.  

 

5.2.1 Martin 

Martin är en pojke på 15 år (han var 14 år vid brottstillfället). Han har gjort sig skyldig 

till skadegörelse och vid intervjutillfället var det ca två månader sedan han deltog i 

medlingsmötet. Han har inte genomgått och kommer inte att genomgå någon rättegång. 

Intervjun genomfördes hemma i Martins kök. Fadern var närvarande under den inledande 

delen av intervjun men lämnade senare hemmet.  
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5.2.2 Adam 

Adam är en pojke på 17 år. Han har gjort sig skyldig till ett våldsbrott och vid 

intervjutillfället var det ca sex månader sedan han deltog i medlingsmötet. Han har inte 

genomgått och kommer inte att genomgå någon rättegång. Adam har tidigare gjort sig 

skyldig till ett liknande brott som ledde till rättegång. Intervjun genomfördes på en 

avskild del av ett café.  

 

5.2.3 Niklas 

Niklas är en pojke på 15 år. Han har gjort sig skyldig till skadegörelse och vid 

intervjutillfället var det ca fem veckor sedan han deltog i medlingsmötet. Niklas är kallad 

till rättegång fyra dagar efter intervjun. Intervjun genomfördes hemma i vardagsrummet 

hos Niklas. Fadern befann sig i en annan del av huset.   

 

5.3 Innan medlingen 

5.3.1 Den första kontakten med medlingsverksamheten 

Martin kom i kontakt med medlingsverksamheten vid polisförhöret, då polisen föreslog 

att han skulle delta i medling. Adam kom i kontakt med medlingsverksamheten via 

socialtjänsten. Niklas kom i kontakt med medlingsverksamheten då 

medlingssamordnaren i hans hemkommun kontaktade honom via telefon.  

 

De sätt, på vilket de tre respondenterna kommit i kontakt med medlingsverksamheten, 

varierade. Som tidigare nämnts är de två huvudsakliga vägarna till att medlingen kommer 

till skott att polisen eller socialtjänsten tar kontakt med parterna, men i ett av fallen vi 

tagit del av kontaktades respondenten direkt av medlingssamordnaren. Skillnaderna kan 

med stor sannolikhet bero på hur medlingsverksamheten är organiserade inom den 

aktuella kommunen. Vi frågar oss om känslan av frivillighet påverkas av vem som 

tillfrågar. Kan det till exempel vara svårare att säga nej till en polis? 

 

5.3.2 Vad var det som gjorde att de valde att ställa upp? 

Vid frågan ”vad var det då som gjorde att du ställde upp på medlingen?” uppgav Adam 

och Niklas att en del av motivationen till varför de valde att deltaga kom från att det 
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eventuellt kunde leda till strafflindring. Niklas tillade dock att han valde att deltaga mest 

för att han ville det själv och för att han tyckte att det skulle kännas bättre att göra det.  

 

”Jag tyckte det va bra istället för att man skulle behöva gå på rättegång” 

 

Martin uppgav att han egentligen inte hade reflekterat så mycket över alternativen, han 

gick bara dit för att han kände att det var ”lika bra”. 

 

Anledningen till varför pojkarna valde att delta i medlingen var i två utav fallen att de 

räknande med att få ett lindrigare straff till följd av att de deltagit. I ett av fallen var 

respondentens inställning till deltagandet likgiltigt och han uppgav att han främst deltog 

för att det var ”lika bra”. Intrycket av intervjuerna var att respondenterna inte hade insikt 

om att deltagandet i medling var frivilligt. Två av respondenterna uppgav att de valt att 

deltaga i medlingen för att slippa rättegång och därmed förhoppningsvis få ett lindrigare 

straff. Tidigare forskning har visat att deltagande i medling ej upplevs som frivilligt om 

åtalsunderlåtelse ges till följd av medling. Detta tycks överensstämma med de två 

respondenternas svar och kan således tolkas som att de ej upplevt deltagandet som helt 

frivilligt.  

 

Empowerment inom medlingsprocessen handlar inte enbart om frivillighet att deltaga 

men valmöjligheten ökar chansen till att den deltagande personen känner sig väl till mods 

tack vara sitt aktiva val. Även om inte gärningspersonens deltagande upplevs som fullt 

frivilligt kan syftet med medlingen ändå uppnås. Båda parter har ändå kontrollen över 

och kan påverka innehållet i mötet samt har inflytande på eventuella överenskommelser. 

Detta medför att de återfår makten över sin situation vilket kan kopplas till teorin om 

empowerment, som utgår från bland annat kontroll över det egna livet och sin situation.  

 

5.3.3 Vilka var deras förväntningar inför medlingsmötet? 

Gemensamt för de tre respondenterna var att de inte hade några speciella förväntningar 

inför medlingsmötet. De uppgav att de inte visste vad medling innebar och därmed inte 

kunde ha några förväntningar. Dock uppgav alla tre att de var nervösa.   
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”Ja, jag var ju nervös för vad de skulle säga egentligen…” 

 

Det faktum att ingen av dem visste vad medling var sedan tidigare och därmed inte visste 

vad de hade att förvänta sig, innebar en känsla av maktlöshet och kontrollförlust. Detta 

står i motsats till empowerment. En stor del av syftet med medlingen kan därmed antas gå 

förlorad till följd av att gärningspersonen hindras från att få en djupare förståelse och ta 

in mötets innebörd eftersom denne är för nervös. Utifrån det respondenterna berättade om 

medlingsmötet framstod det som att en stor del av deras tankar under mötet kretsat kring 

att få det överstökat så snart som möjligt. Kanske hade respondenterna fått ut mer av 

mötet om de fått mer information och kunnat bilda sig en tydligare uppfattning om vad de 

hade att förvänta sig. 

 

5.4 Under medlingen  

5.4.1 Hur kändes det att möta brottsoffret? 

Martin tyckte att det var ”skämmigt” och pinsamt att möta brottsoffret då han vid 

medlingsmötet upptäckte att det var någon han kände sedan tidigare, vilket han inte visste 

när brottet begicks. Adam visste vem brottsoffret var sedan tidigare och uppgav att 

nervositeten släppte och att han blev lugn när han väl kom dit. Niklas kände inte 

brottsoffret sedan tidigare och uppgav att han var väldigt rädd. Utifrån respondenternas 

beskrivning av de känslor de hade inför att möta brottsoffret fick vi intrycket av att de 

alla känt skam, vilket kan kopplas till teorin om reintegrative shaming där nyckelordet är 

just shame (skam).   

 

”Ja, först var jag väldigt rädd då! Men sen blev allting mycket lugnare 

när jag hade sagt förlåt och allt det där.” 

 

5.4.1 Hur upplevdes medlingsmötet?  

Alla respondenter kände att de fick säga det de ville ha sagt under medlingsmötet och 

tyckte att medlarna var rättvisa och trevliga. Både Martin och Niklas upplevde att 

medlaren var den som pratade mest under medlingsmötet. Niklas beskriver att han själv 

tog väldigt lite plats under medlingsmötet eftersom han var alltför nervös för att tala. Han 
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upplevde även att medlaren styrde samtalet väldigt mycket. Adam beskrev att medlaren 

ställde en inledande fråga på mötet, förövrigt var det Adam och brottsoffret som var mest 

aktiva. 

 

”Näe, alltså han typ påbörjade ju lite med en fråga och sen fick vi fylla på 

med vad som hänt ungefär”. 

 

De tre respondenterna upplevde alla att de fått säga det de ville ha sagt under mötet, och 

kände sig delaktiga i mötet. Detta tyder på att medlarna i alla tre fallen hade ett 

förhållningssätt präglat av empowerment istället för kontroll, då de lät de båda parterna ta 

en aktiv roll i medlingsprocessen och efter några inledande frågor själva föra samtalet 

vidare. 

 

Martin och Niklas genomgick medlingen på en neutral plats medan Adam mötte 

brottsoffret och medlaren på socialkontoret. Adam påpekade att han tyckte det var lite 

obehagligt att behöva gå till ”soc” och hade uppskattat att träffas i en neutral miljö. 

 

5.4.2 Vad ledde medlingsmötet fram till? 

I Martins fall ledde medlingsmötet fram till ett avtal om gottgörelse. Detta bestod i att 

han vid behov skulle hjälpa brottsoffret med diverse gårdssysslor. Vid tidpunkten för 

intervjun hade brottsoffret ännu inte initierat något tillfälle för Martin att uppfylla 

kontraktet, vilket han uttryckte stor besvikelse över.  I Adams fall slöts ett avtal om hur 

brottsoffer och gärningsperson skulle bemöta varandra i framtiden. Niklas ingick ej något 

kontrakt, något förslag på sådant kom ej på tal, men han bad brottsoffret om förlåtelse.  

 

Då ett avtal om gottgörelse sluts är det medlarens uppgift att se till att detta avtal är 

skäligt. Även om ett avtal främst har till syfte att gottgöra brottsoffret måste man också 

komma ihåg att det även fyller funktionen att ge tillfälle för gärningspersonen att 

personligen gottgöra brottsoffret. Därför är det viktigt att avtalet fullföljs även för 

gärningspersonens skull. Det handlar inte enbart om respekt gentemot brottsoffret. Ett 

brutet avtal innebär också att gärningspersonen fråntas möjligheten att gottgöra och 
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därmed känslan av att ”ställa till rätta”. Martin uttryckte stor besvikelse över att inte ha 

givits tillfälle att fullfölja avtalet. Han blev fråntagen makten över sin situation och 

förlorade känslan av stolthet inför att få ”göra rätt för sig”. Även om brottsoffret tar ett 

beslut om att inte fullfölja avtalet, på grund av att denne inte tycker att det är nödvändigt, 

så blir gärningspersonen bestulen känslan av ett avslut.  

 

5.5 Efter medlingen 

5.5.1 Känslor och tankar efter medlingsmötet 

Martin uppgav att det var skönt att få ge sin version av vad som hade hänt och att det var 

skönt att få det ”överstökat”. Samtidigt menade han att det hade varit mindre jobbigt om 

brottsoffret varit en person han inte kände. Reintegrative shaming har högre förekomst i 

kollektivistiska samhällen där anonymiteten är låg och den sociala kontrollen hög. Dessa 

samhällen har också en lägre kriminalitet än urbaniserade samhällen som utmärks av hög 

anonymitet och bristande social kontroll. Utifrån detta kan paralleller dras till Martins 

uttalande. Han menar att det var jobbigare att möta någon som han visste vem det var och 

därmed kan antas att han kände mer skam än om brottsoffret varit någon okänd. 

Sannolikheten att shaming ska vara reintegrative blir högre i mindre samhällen där 

brottsoffer och gärningsperson har större chans att möta varandra efteråt, än i större 

samhällen med högre anonymitet där chansen att träffa på varandra är låg. I mindre 

samhällen ligger det i båda parters intresse att man i framtiden kan mötas utan att 

problem eller konflikter uppstår. 

 

Adam uttryckte lättnad efter medlingsmötet. 

 

”När man gick därifrån så var det ju en lättnad, för då var det ju klart 

liksom, man behövde ju inte göra nåt mer…” 

 

”Jag tyckte det var skönt att man inte behövde ha med polisen att göra, att 

man bara kunde prata ut där istället... det är mycket bättre än att behöva 

sitta i rättegång, det fick jag göra för det andra och det var jobbigt som 

fan.”  



 37   

Alla respondenter uppgav att de upplevde medlingsmötet positivare än vad de förväntat 

sig. Niklas uppgav att han var rädd att bli utskälld och upplevde mötet som lugnare än 

förväntat. 

 

”… trodde väl att det skulle vara en väldigt skrikig person liksom, som 

skulle sitta och säga hur mycket som var mitt fel liksom och hur mycket 

jag skulle få betala och allt sånt där! Ja, sitta och säga hur mycket som 

var mitt fel och allt!” 

 

5.5.2 Är medling något de skulle rekommendera till någon annan som befinner sig i 

en liknande situation? 

Alla tre respondenterna svarade att de utan tvekan skulle rekommendera andra att delta i 

medling.  

 

”Har man gjort nåt dumt så ska man fan göra det, tycker jag! Då mår 

man fan bättre” 

 

5.5.3 Synen på brottet och brottsoffret efter medlingsmötet 

Alla tre respondenterna uppgav att medlingsmötet förändrat synen på de gärningar de 

gjort sig skyldiga till.  

 

”Man gör väl en grej och sen inser man hur dumt det är när man får gå 

igenom allt… Jag kommer aldrig göra nåt liknande igen!” 

 

”… man går väl runt och tänker på saker man inte ska göra och vad man 

ska göra.” 

 

”… man hade ju kunnat gå därifrån egentligen bara… hade det varit idag 

hade jag bara gått därifrån.” (syftar på situationen som ledde till brottet) 
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”Jag blev rädd först för det lät värre än jag trodde det skulle va!” (Syftar 

på skadorna till följd av brottet) 

 

Vad gäller brottsoffret så menade både Martin och Adam att det inte skulle vara så farligt 

att träffa brottsoffret nu eftersom de ”fått det överstökat!”. Niklas medger att det var 

skönt att ha träffat dem innan rättegången för att då fick han visa dem att han var 

ångerfull. Trots att pojkarna inte valde att delta i medlingen på helt frivilliga grunder, 

visade det sig att syftet med medlingen ändå uppnåtts. Alla tre pojkarna hade fått insikt 

om konsekvenserna av sina gärningar och uttryckte att medlingen varit positiv. Alla tre 

var också positivt överraskade över att medlingen gått mycket lugnt tillväga och inte 

enbart handlat om att skuldbelägga dem. Detta tillsammans med att de inte uttrycker 

någon oro över att det skulle vara några större problem att möta brottsoffren igen efter 

medlingen, eftersom ”de fått det överstökat”, tyder på att medlingsprocessen upplevts 

som ”reintegrative” och inte ”disintegrative”.  
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6. DISKUSSION 

 

Denna explorativa studie har skildrat ett antal ungdomars (mellan 13 och 18 år) 

medvetenhet om medling vid brott samt tre gärningspersoners upplevelser och 

erfarenheter av medling vid brott. Resultatet av den kvantitativa studien visar att utav 169 

tillfrågade, hade 46 st hört talas om medling. 11 st hade deltagit i medling samt 21 st 

kände någon som deltagit. Utifrån detta kan inga generella slutsatser dras om 

målgruppens kunskap om medling vid brott då urvalet var begränsat. Detta var inte heller 

syftet med enkäten. Vårt syfte var endast att utifrån ett mindre urval bilda oss en 

ungefärlig uppfattning av målgruppens kunskapsläge. 

 

Utifrån de kvalitativa intervjuer som har genomförts kan följande resultat redovisas: 

 

Trots att respondenternas deltagande i medlingen inte uppfattats som helt frivilligt blev 

utgången av medlingsmötena ändå positiva. Alla tre upplevde medling som något positivt 

och hade fått större insikt om brottets konsekvenser samt mer förståelse för hur det 

påverkat brottsoffret. Dessutom kunde åtminstone en av respondenterna känna att 

medlingen påverkade honom även i hans nuvarande vardag, genom att han nu reflekterar 

över sina handlingar på ett annat sätt än tidigare. En utav respondenterna uppgav också 

att medlingen medfört att han kände sig mindre orolig inför att möta brottsoffren i 

rättegången eftersom han fått en chans att be om förlåtelse och visa dem att han ångrade 

sig. Alla tre respondenter delade erfarenheten om att medlingen väckt många känslor hos 

dem. De känslor som respondenterna beskrev att de känt var nervositet, skam, rädsla, 

stolthet och lättnad. Dessutom upplevde alla medlingsmötet som mindre skrämmande och 

mer positivt än förväntat. Alla tre svarade att de skulle rekommendera andra personer i en 

liknande situation att genomgå medling.  

 

Det som framkommit från de intervjuer vi gjort har visat sig stämma bra överens med den 

tidigare forskning som vi presenterat kring gärningsmännens upplevelser och erfarenheter 

av medling. Den enda information som intervjuerna gav, som inte framkommit i den 

tidigare forskning vi tagit del av var angående miljön vid medlingsmötet. Adam lyfte 
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fram betydelsen av att hålla medlingsmötet på en så neutral plats som möjligt. Detta är en 

intressant synpunkt att ta med sig i arbetet med medling vid brott. Vissa miljöer 

(socialkontor, polisstation) kan upplevas som hotfulla och stämplande, medan en neutral 

miljö kan verka avdramatiserande och lugnande.  

 

Det framkom att medling vid brott ibland ses som en väg att avlasta rättsystemet från 

mindre allvarliga brott. Faran med en sådan inställning är att grundidén med medling 

urholkas genom att medling vid brott istället kan komma att betraktas som en ”sopkorg” 

som enbart fyller funktionen att avlasta rättsystemet från mindre allvarliga brott.  

 

Denna studies främsta svaghet är det begränsade urvalet (antalet intervjupersoner). Med 

ett större urval hade en tydligare bild av problemområdet kunnat skapas. Dessutom hade 

det kunnat urskiljas om faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och brottsrubricering haft 

någon inverkan på gärningsmännens upplevelser och erfarenheter av medling. Något vi 

även funderat på är om medlingsmötets utslag skiljer sig åt beroende på om 

gärningspersonen och brottsoffret kommer från ett mindre samhälle/landsbygd eller en 

större stad. Anledningen till att dessa funderingar väcktes var att en av respondenterna 

upplevt att det var jobbigt att träffa någon som han var bekant med. I områden där 

anonymiteten är låg och ”alla känner alla” får konsekvenserna av en konflikt en 

spridningseffekt. Konflikten drabbar inte bara de två direkt inblandade individerna utan 

även anhöriga på ett mer påtagligt sätt än i områden där man är mer anonym och inte 

riskerar att stöta på varandra. 

 

En annan svaghet var det begränsade urvalet respondenter i vår enkätundersökning och 

det snäva geografiska område i vilket enkäterna delades ut. Det hade gett en mer rättvis 

bild om den geografiska spridningen varit större. Det hade dessutom varit intressant att gå 

vidare med frågan om varför så få känner till medling vid brott, som vi kunde utläsa från 

våra enkäter. 

 

Under arbetes gång har vi kommit fram till att de teorier som vi funnit lämpliga för att 

stödja medling vid brott som metod, teorierna om reintegrative shaming och 
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empowerment, är relevanta men att dessa är svårapplicerade på enskilda fall. Dessa 

teorier stödjer medling som metod men innebär inte därför automatiskt att de går att 

använda som analysverktyg. 

 

I denna studie har vi använt oss av både nationell och internationell forskning. 

Anledningen till att vi inte begränsat oss till enbart nationell forskning, trots att vår studie 

avsåg att undersöka förhållanden i Sverige, var att lite forskning bedrivits inom detta 

område.  Det nationella kunskapsläget som finns bygger till stor del (men inte enbart) på 

internationell forskning. Vid redovisning av resultat av internationell forskning bör man 

beakta i vilket land/kulturell kontext som forskningen genomförts. De resultat som 

uppvisas i ett land är inte nödvändigtvis applicerbart på andra länder. Därför anser vi det 

vara av stor vikt att mer nationell forskning bedrivs. 

 

Studiens styrka är att de resultat som framkommit är samstämmiga med tidigare 

forskningsresultat inom området och dessutom uppvisat en ny insikt om miljöns 

betydelse för medlingen. Denna insikt kan vara av betydelse nu när vi befinner oss i ett 

skede där medlingsverksamheterna utvecklas och läggs ut på kommunernas ansvar. 

Risken är att medling till stor del kommer att äga rum i socialtjänstens lokaler vilket 

kanske inte är det bästa alternativet. Denna studie har också betydelse för kvalitetssäkring 

av medling vid brott som metod, utifrån det faktum att resultaten bekräftar det som 

tidigare visats i nationell och internationell forskning. Trots att vår studie är liten och har 

ett begränsat urval som underlag finns ändå anledning att ta hänsyn till resultaten. 
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Begrepp och definitioner        BILAGA 1 

Avvikande beteende: Avvikande beteende är en sociologisk term som innebär ett 

beteende som bryter mot omgivningens normer. Förutsättningarna för att ett beteende 

skall betecknas som avvikande är att en uppfattning om vad som är normalt och socialt 

accepterat existerar. Vad som anses vara avvikande beteende beror därför på i vilket 

sammanhang, samhällstyp eller gruppstruktur som beteendet uppvisas. Det som är 

avvikande i en kontext behöver inte vara det i en annan. Allt beteende som bryter mot 

lagen är avvikande beteende93.  

Brott: Enligt BrB 1:1 är brott en gärning som är beskriven i brottsbalken, annan lag eller 

författning och för vilken straff som sägs i denna lag är föreskrivet. Enligt BrB 1:2 skall 

en gärning, om ej annat är föreskrivet, anses som brott endast om den begås 

uppsåtligen94. 

 

Brottsoffer: ”Offer” innebär personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, 

inklusive fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller 

väsentlig försämring av sina grundläggande rättigheter, genom handlingar eller 

underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i Fn:s medlemsstater, inklusive de 

lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk. En person kan, enligt denna Deklaration, 

betraktas som ett offer, oavsett om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller dömd 

och oavsett familjerelationen mellan förövaren och offret. Termen ”offer” innefattar 

också, då så är tillämpligt, nära släktingar eller anhöriga till det direkta offret och 

personer som har lidit skada då de ingripit för att bistå offer i trångmål eller för att 

förhindra brott95. 

Empowerment: Empowerment har sitt ursprung i engelskans ”power” som betyder, kraft, 

förmåga eller makt. Empowerment innebär att man ger individen den kunskap och de 

                                                 
93 www.ne.se 
94 www.notisum.se 
95 www.boj.se 
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möjligheter som krävs för att denne skall bli mer självständig, kunna formulera sina egna 

mål och ta makt över sitt eget liv96.  

Gärningsman: Den som utfört en brottslig gärning eller som p.g.a. sin medverkan är att 

betraktas som delaktig i brottet97. Inom BRÅ (brottsförebyggande rådet) använder man 

sig av begreppet gärningsperson som vi har valt att använda oss av utifrån det faktum att 

personen som begått gärningen både kan vara en man eller en kvinna98.  

Konflikt: Ordet härstammar från latinets confli’ctus som betyder sammanstötning. En 

konflikt är en motsättning som ofta upplevs som ansträngande för både de inblandade och 

deras omgivning och som därför kräver en lösning. Ibland kan en konflikt ses som 

konstruktiv och utvecklande t.ex. i tävlan och spel99.  

Medling: förlikning, försoning; försök att åstadkomma överenskommelse eller 

försoning100. 

 

Medling vid brott: Medling vid brott innebär att brottsoffer och gärningsman möts, 

tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen. Syftet är att 

minska de negativa följderna av ett brott101. 

 

Medlare: en person som har i uppdrag att medla102.  

 

                                                 
96 www.ne.se 
97 a.a. 
98 www.bra.se 
99 www.ne.se 
100 a.a. 
101 www.bra.se 
102www.ne.se 
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Lagstiftning         BILAGA 2 

Följande lagar är hämtade ur Sveriges rikes lag, Norstedts Juridik, 2007. 

 

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

I denna lag finns bestämmelser om unga lagöverträdare under 21 år, gällande 

handläggning av ärenden om brott hos polis, åklagare och domstol. I denna lag samt i 

rättegångsbalken styrs också regler om åtalsunderlåtelse. Enligt 17:e paragrafen i denna 

lag får åtalsunderlåtelse beslutas om den unge blir föremål för annan åtgärd, såsom vård 

eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (2001:453), vård eller annan åtgärd enligt lagen 

med (1990:52) särskilda bestämmelser om vård av unga eller annan åtgärd som innebär 

att den unga får hjälp och stöd. 

 

Lag (2002:445) om medling med anledning av brott (prop. 2001/2002:126)  

Denna lag är en ramlag och innehåller därmed endast allmänt hållna regler. Lagen anger 

mål, principer och riktlinjer men lämnar den närmare utformningen åt andra som till 

exempel administrativa myndigheter och organisationer. I lagen finns bestämmelser om 

tillämpningsområde och syftet med medling. Enligt tredje paragrafen ska medling 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 brottsoffret skall få möjligheter att bearbeta sina upplevelser. I den femte 

paragrafen finns bestämmelser om förutsättningarna för medling. Medlingen skall vara 

frivillig för båda parter och det brott som medlingen avser skall vara polisanmält. 

Gärningsmannen skall dessutom ha erkänt gärningen eller delaktighet i denna. I sjätte till 

åttonde paragrafen finns bestämmelser om förberedelser vid medling. Där står att läsa att 

medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt, gärningsmannen och brottsoffret skall 

informeras om vad medling innebär samt föreberedas inför mötet i den omfattning som 

behövs. Om det inte finns särskilda skäl mot det skall vårdnadshavare för gärningsman 

och brottsoffer erbjudas närvara vid medlingsmötet, vilket även andra personer kan ges 

tillfälle att göra, om det anses lämpligt.  Den nionde till tionde paragrafen reglerar 

medlingsmötet. Under medlingsmötet skall brottsoffer få möjlighet att berätta sin 

upplevelse av brottet och dess följder. Gärningsmannen skall ges möjlighet att berätta om 
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varför gärningen begicks och ge sin syn på situationen. Brottsoffret kan även framställa 

ett önskemål om gottgörelse och gärningsmannen kan framföra en ursäkt för sitt 

handlande. Medlaren skall medverka till att en uppgörelse om gottgörelse träffas mellan 

parterna om inte innehållet i gottgörelsen anses oskäligt. 

 

Genom ett paragraftillägg i sekretesslagens sjunde kapitel gäller sekretess i verksamhet 

enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott för uppgift om enskilds 

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 

eller någon närstående till den enskilde lider men. 

 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Enligt SoL 5 kap. 1 c§ (Träder i kraft 2008-01-01) skall kommunen sörja för att medling 

enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott erbjuds när brottet har 

begåtts av någon som är under 21 år. Lag (2006:901). 

 

BrB 32 Kap. Om överlämnande till särskild vård för unga 

Detta kapitel behandlar bestämmelser om överlämnande till särskild vård av unga. Enligt 

denna lag får den som är under 21 år och som begått brott dömas till ungdomsvård om 

han eller hon har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) eller lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga. Vården 

och åtgärderna skall syfta till att motverka att den unge utvecklas ogynnsamt. 

 

BrB 29 kap. 5 § 2  

Enligt denna paragraf i Brottsbalken skall domstolen vid straffmätningen utöver brottets 

straffvärde ta hänsyn till om den tilltalade efter förmåga försökt förebygga eller avhjälpa 

eller begränsa skadliga verkningar av brottet. I förarbetena (prop. 1987/88:120 s 91 f.) 

anges att även om brottet fullbordats bör den som försökt förebygga eller gottgöra 

skadliga verkningar av brottet få ett mildare straff. Propositionen anger vidare att 

gärningsmannens handlande skall ske på eget initiativ och att bestämmelsen är avsedd att 

främst tillämpas när gärningsmannen handlat innan denne avslöjats. Dock är det inte 
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uteslutet att i vissa fall tillämpa bestämmelsen även då gärningsmannen exempelvis 

ekonomiskt kompenserar brottsoffret efter att ha avslöjats.  
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Ann-Sofies enkäter, 86 elever i åldrarna 13-15 år.  BILAGA 3 
 

13 år: 7 st varav 2 flickor och fem pojkar. 
14 år: 47 st varav 25 flickor och 22 pojkar. 
15 år: 32 st varav 17 flickor och 15 pojkar. 

 

7st 13 åringar (2 flickor och 5 pojkar): 
Flickor: Ingen av de 2 flickorna hade hört talas om medling, varit med om medling, eller 
kände någon som varit med om medling. 
Pojkar: Ingen av de 5 pojkarna hade hört talas om medling, varit med om medling, eller 
kände någon som varit med om medling. 
47st 14 åringar (25 flickor och 22 pojkar): 
Flickor:  
2 av 25 svarade att de hört talas om medling tidigare. 
4 av 25 svarade att de hade deltagit i medling. 
5 av 25 svarade att de kände någon som deltagit i medling. 
Pojkar: 
4 av 22 svarade att de hört talas om medling tidigare. 
1 av 22 svarade att han deltagit i medling. 
2 av 22 svarade att de kände någon som deltagit i medling. 
Sammanlagt bland 14 åringarna: 
6 av 47 hade hört talas om medling tidigare, 
5 av 47 hade deltagit i medling och  
7 av 47 kände någon som deltagit i medling. 
32st 15 åringar (17 flickor och 15 pojkar) 
Flickor: 
5 av 17 svarade att de hört talas om medling tidigare. 
0 av 17 svarade att de hade deltagit i medling. 
6 av 17 svarade att de kände någon som deltagit i medling. 
Pojkar: 
5 av 15 svarade att de hört talas om medling tidigare. 
1 av 15 svarade att de hade deltagit i medling. 
0 av 15 svarade att de kände någon som deltagit i medling. 
Sammanlagt bland 15 åringarna: 
10 av 32 hade hört talas om medling tidigare, 
1 av 32 hade deltagit i medling, 
6 av 32 kände någon som deltagit i medling. 
 

Resultat: 
Utav 86 elever i åldrarna 13-15 år hade: 

16 (ca 18 %) hört talas om medling tidigare, 
6 (ca 7 %) deltagit i medling och 

13 (ca 15 %) kände någon som deltagit i medling. 
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Katarinas enkäter, 83 elever i åldrarna 15-18 år. 
 

15 år: 3 st varav 0 flickor och 3 pojkar. 
16 år: 28 st varav 3 flickor och 25 pojkar. 
17 år: 21 st varav 9 flickor och 12 pojkar. 
18 år: 31 st varav 15 flickor och 1 pojkar. 

15-åringar, 3 personer (3 pojkar, 0 flickor) 
Pojkar: 
1 av 3 svarade att de hört talas om medling tidigare  
0 av 3 svarade att de deltagit i medling 
0 av 3 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
16-åringar, 28 personer (25 pojkar, 3 flickor) 
Flickor:  
0 av 3 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
0 av 3 svarade att de hade deltagit i medling 
0 av 3 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
Pojkar:  
6 av 25 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
1 av 25 svarade att de hade deltagit i medling 
1 av 25 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
Sammanlagt bland 16-åringarna: 
6 av 28 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
1 av 28 svarade att de hade deltagit i medling 
1 av 28 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
17-åringar, 21 personer (12 pojkar, 9 flickor) 
Flickor: 
3 av 9 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
1 av 9 svarade att de hade deltagit i medling 
1 av 9 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
Pojkar:  
5 av 12 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
2 av 12 svarade att de hade deltagit i medling 
1 av 12 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
Sammanlagt bland 17-åringarna: 
8 av 21 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
3 av 21 svarade att de hade deltagit i medling 
2 av 21 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
18-åringar, 31 personer (16 pojkar, 15 flickor) 
Flickor:  
7 av 15 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
0 av 15 svarade att de hade deltagit i medling 
2 av 15 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
Pojkar:  
8 av 16 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
1 av 16 svarade att de hade deltagit i medling 
3 av 16 svarade att de kände någon som deltagit i medling 
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Sammanlagt bland 18-åringarna: 
15 av 31 svarade att de hade hört talas om medling tidigare 
1 av 31 svarade att de hade deltagit i medling 
5 av 31 svarade att de kände någon som deltagit i medling 

Resultat:  
Av 83 elever i åldrarna 15-18 år hade: 

30 (ca 36 %) hört talas om medling tidigare, 
5 (ca 6 %) deltagit i medling och 

8 (ca 10 %) kände någon som deltagit i medling 
 

 
 

Sammanfattande resultat: 
Av 169 elever i åldrarna 13-18 år hade: 

46 (ca 27 %) hört talas om medling tidigare,  
11 (ca 6 %) deltagit i medling och 

21 (ca 12 %) kände någon som deltagit i medling 
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                  Medling vid brott                    BILAGA 4 
 
 
 
Från 1 januari 2008 är alla kommuner (socialtjänsten) i Sverige skyldiga att erbjuda 
medling vid brott då gärningsmannen är under 21 år. Medling vid brott innebär att den 
som begått brottet (gärningsmannen) träffar den som drabbats av brottet (brottsoffret) 
tillsammans med en neutral person (medlare) för att tala om det som hänt. 
 
 

 
JA NEJ 

• Har du hört talas om medling tidigare?  
 
 
  
• Jag har deltagit i medling    

 
 

• Jag känner någon som deltagit i medling   
 
 
 
 
Jag är…     Kille Tjej  
 
Jag är…     ____ år gammal 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara!! 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Katarina Vestin och Ann-Sofie Säll,  
Mittuniversitetet Östersund 
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Tack för din medverkan!       BILAGA 5 
 
Du har deltagit i en intervju som är en del i vår C-uppsats om medling vid brott: 
Gärningspersoners erfarenheter och upplevelser av medling. C-uppsatsen är ett 
examensarbete på utbildningen inom Socionomprogrammet. Vårt intresse är att utifrån 
intervjuer med personer som ställt upp på medling få veta vad dessa tycker om medling. 
 
Det du berättat under intervjun kommer bara att användas av oss som skriver C-uppsatsen 
och materialet raderas när arbetet är färdig och godkänt. De personer som ställt upp i 
intervjuerna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet och ditt namn kommer inte att 
finnas med.  
Om du vill får du gärna ta del av den färdiga uppsatsen när den är klar (fyll i e-
postadress). 
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss 
”uppsatsskrivare”! 
 
Med vänliga Hälsningar…. 
 
 
Katarina Vestin 070-2819070 kave0400@student.miun.se 
 
Ann-Sofie Säll 073-0734314 ansa0406@student.miun.se 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Härmed godkänner jag att det jag berättat får användas i uppsatsarbetet. Jag är medveten 
om att mitt namn och mina personuppgifter inte kommer att lämnas ut i arbetet och 
inspelningen raderas när arbetet är färdigt.  
 
 
 
 
 
 
_________________________   ______________________________ 
Ort och datum      Namn 
 
 
 
______________________________ 
E-postadress (om du vill ta del av det färdiga arbetet) 
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Intervjufrågor        BILAGA 6 
 
Inledande frågor: 
Hur gammal är du?  
Vad har du för sysselsättning? 
Vill du berätta lite om brottet? 
Visste du vem brottsoffret var innan händelsen? 
Hur länge sedan var det det hände? 
Blev det rättegång, om ja hur lång tid tog det från händelsen till själva rättegången? 
 
Innan medling: 
Hur kom du i kontakt med medlingsverksamheten? 
Hur lång tid efter brottet skedde medlingen? Före eller efter rättegång? 
Vad var det som gjorde att du valde att ställa upp? 
Vad visste du om medling innan? 
Vad hade du för förväntningar? 
Hur kändes det och vad tänkte du alldeles innan mötet? 
 
Vid medlingen: 
Hur kändes det att möta brottsoffret? 
Var dina föräldrar eller någon annan närstående närvarande vid medlingen? Om nej, 
varför inte? Om ja, hur kändes det? 
Hur gick medlingen till? Hur var stämningen? 
Vem medlade? Hur var medlaren? 
Hur lång tid tog medlingen? 
Fick du möjlighet att säga det du ville ha sagt? 
Kom ni fram till något? Om ja vad och hur? Om nej, varför inte? 
 
Efter medlingen: 
Känner du att medlingsmötet uppfyllde dina förväntningar? 
Hur kändes det, vad tänkte du efteråt? 
Ser du på händelsen och på brottsoffret på ett annat sätt efter medlingen? 
Är du nöjd med medlingen? Om ja, på vilket sätt var den bra? Om nej, på vilket sätt var 
den inte bra? 
Har du några förslag på hur man kan göra medlingen bättre?  
Har du några råd till medlaren? 
 
Avslutande frågor: 
Vad tycker du om medling?  
Om du kände någon som varit i liknande situation som du, skulle du råda denna att 
genomgå medling? 
Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
 
 
 
 


