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Inledning  

 
I Sverige är samtliga kommuner, enligt lag (Lag 2002:445) skyldiga att erbjuda medling till 

unga gärningspersoner under 21 år. Medling vid brott är en verksamhet där gärningsperson 

och brottsutsatt möts tillsammans med en medlare, för att samtala om brottshändelsen och 

dess konsekvenser. Medling vid brott tillhör en rättsfilosofisk tradition som benämns 

Restorative Justice, eller på svenska reparativ rättvisa (Jacobsson, Wahlin & Andersson, 

2013). Grunden är att de som berörs av en brottshändelse, eller annan konflikt, behandlar 

konsekvenserna tillsammans med en tredje opartisk part, medlaren. Medling vid brott har 

funnits i Sverige sedan slutet av 1980-talet. Internationellt har medling funnits betydligt 

längre och finns i dag i ett stort antal länder samt är sanktionerat och rekommenderat av FN, 

WHO och Europarådet (Mestiz & Ghetti, 2005; Johnstone & van Ness, 2007; Gyökös & 

Lanyi, 2010; Jacobsson m.fl., 2013). 

 

Medling vid brott regleras av den så kallade medlingslagen (Lag 2002:445, om medling med 

anledning av brott) och är främst avsedd att gälla barn och ungdomar mellan 12 och 20 år. 

Den grundläggande tanken är att såväl den brottsutsatte som gärningspersonen ska gagnas av 

medlingen: den brottsutsatte ska ges möjlighet att bearbeta sin upplevelse och eventuellt få 

någon slags gottgörelse, gärningspersonen ska komma till insikt om konsekvenserna av 

brottet och implicit därmed inte begå fler brott i framtiden. Medlingen är frivillig för båda 

parter. Det finns dels ett brottsförebyggande perspektiv; att förhindra att barn och ungdomar 

kommer in i en brottslig karriär genom att möta den som de utsatt. Dels ett läkande 

perspektiv, framför allt för den brottsutsatte. Svenska studier visar att medling är vanligast 

mellan barn och ungdomar som begått brott (t.ex. misshandel, hot, stöld och personrån) mot 

andra barn och ungdomar (BRÅ, 2008b); Socialstyrelsen, 2012; Jacobsson m.fl., 2013). 

 

Det finns dock en hel del problem och frågetecken med och kring den praktiska verksamheten 

i Sverige. Studier visar (ibid.) t.ex. att medling inte erbjuds i alla kommuner och att det finns 

oklarheter kring medlingsmetoder: hur metoderna fungerar och vilka effekter de har på 

parterna. Det finns också oklarheter kring skillnaden mellan lekmanna- och 

tjänstemannamedlares sätt att arbeta samt medlingens position i rättssystemet. Det kan med 

andra ord finnas en rejäl diskrepans mellan å ena sidan lagstiftarens intentioner och den 

samhälleliga regleringen, å den andra sidan den praktiska verksamheten. Detta kan medföra 

negativa konsekvenser för de unga människor som verksamheten är tänkt att gälla. Det kan 

exempelvis handla om att unga brottutsatta och gärningspersoner inte erbjuds medling på 

grund av att hemkommunen inte har någon medlingsverksamhet trots att de lagenligt har rätt 

till det. Det kan även vara så att kommuner som erbjuder medling behandlar parterna olika i 

olika delar av landet på grund av otydligt regelverk, att de lokala medlingsverksamheterna 

saknar riktlinjer, att parterna får ta del av en medlingsmetod som är godtyckligt utformad eller 

att en outbildad medlare leder verksamheten. 

 

Medling vid brott i Sverige är således ingen enhetlig verksamhet och tidigare studier 
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(Jacobsson m.fl., 2013; Socialstyrelsen, 2012) har visat skillnader mellan 

medlingsverksamheter. Bland annat har olika medlingsmetoder utvecklats på olika orter, 

något som kan få betydelse för hur/om den brottsutsatte ges möjlighet att bearbeta 

brottshändelsen och hur/om gärningspersonen får den insikt som eftersträvas. Samtal står ofta 

som något gott i sig: att människor får tala ut om problem upplevs som något positivt. Denna 

idealistiska syn på samtalets förlösande effekt kan dock ifrågasättas eftersom det finns ett 

flertal omständigheter som villkorar ett respektfullt samtal (Jacobsson m.fl., 2012; Asmussen, 

2014). I det praktiska medlingsförfarandet ska till exempel gärningspersonen ha erkänt 

delaktighet i brottet, men det är inte alltid självklart att det finns en tydlig uppdelning mellan 

offer och förövare. Det kan finnas en relation mellan parterna där den som begått brott under 

lång tid själv varit utsatt för trakasserier, hot eller mobbing av den nu brottsutsatte och till sist 

fått nog och givit igen. Ett annat exempel kan vara en ung gärningsperson som möter en 

vuxen brottsutsatt som inte upplever sig särskilt traumatiserad utan medlar i syfte att läxa upp 

den unge förövaren. I ett sådant möte finns redan från början en omvänd asymmetri mellan 

parterna, vilken kan äventyra ett respektfullt samtal (Jacobsson m.fl., 2012, 2013). 

 

I denna rapport har vi studerat vilka medlingsmodeller som används av 

medlingsverksamheterna när det gäller medling vid brott med barn och ungdomar. Intresset 

fokuseras på hur modellerna tillämpas i de praktiska verksamheterna och hur de kan relateras 

till lagens intentioner samt följderna för parterna. Det sistnämnda handlar dels om den 

brottsutsattes möjlighet till bearbetning och läkning, dels om gärningspersonens möjlighet att 

komma till insikt om brottets konsekvenser och därmed minskad risk att utveckla en kriminell 

livsstil. 

Studiens syfte och genomförande 

Med medlingsmodeller avses en övergripande indelning i process- respektive värdeinriktad 

medling. Med processinriktad medling avses medlingen som en process i vilken parterna, med 

hjälp av medlaren, tar sig från brottshändelsen med dess konsekvenser till framtiden med nya 

insikter, läkning, förhållningssätt och eventuell gottgörelse (avtal). Med värdeinriktad 

medling avses här medlingen som en fas i parternas liv, vilken bärs upp av värderingar kring 

relationen (även om denna skapats genom brottet) och där parterna själva med stöd av 

medlaren finner sin väg igenom konflikten (se mer om de olika formerna för medling nedan). 

För att få en övergripande uppfattning om vilka medlingsmodeller som används har vi 

genomfört en kartläggning med hjälp av strukturerade telefonintervjuer med 

medlingsansvariga1 i samtliga kommuner som har medlingsverksamhet och som valt att delta 

i undersökningen. Vissa kommuner har även skickat in skriftligt material som till exempel 

medlingspolicy, riktlinjer för medling och broschyrer.  

Det insamlade och bearbetade materialet har sedan analyserats i relation till vilka för- och 

nackdelar de olika medlingsmodellerna kan ha för parterna, lagstiftning och de grundläggande 

tankarna som finns inom den reparativa rättvisan. 

                                                           
1 Ordet medlingsansvariga används synonymt med medlarna i det empirska materialet. 
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Frågeställningar 

1. Vilka medlingsmodeller används i de svenska praktiska medlingsverksamheterna? 

2. Vilka för- respektive nackdelar finns det med de olika modellerna för de ungdomar 

som är parter i medling  

3. Hur ser medlingsmodellerna ut i förhållande till lagstiftning och riktlinjer? 
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Bakgrund 
 

I detta kapitel ges en redogörelse för de teoretiska idéer som ligger till grund för medling, hur 

medling vid brott har vuxit fram i Sverige samt vilka myndigheter som berörs och vilka roller 

de har.   

Reparativ rättvisa 

Medling vid brott vilar på den straffrättsfilosofiska traditionen Restorative Justice, reparativ 

rättvisa på svenska. Kärnan i denna handlar, som namnet antyder, om att reparera den skada 

som åsamkats. Det reparativa synsättet skiljer sig från det rådande straffrättsliga paradigmet, 

retributiv rättvisa, bland annat genom att konflikten i första hand hanteras av de inblandade 

parterna själva och inte av samhället. I den retributiva straffrättsfilosofin begås ett brott mot 

staten, vilken även ombesörjer den fortsatta straffrättsliga processen där skuldfrågan utreds 

och straff utdöms.  I den reparativa rättvisan ligger fokus dels på den brottsutsattes möjlighet 

att få uttrycka sina tankar och känslor direkt till gärningspersonen, dels på den sistnämndes 

möjlighet att inse den skada som den brottsliga handlingen åsamkat den utsatte. Det blir ett 

sätt för gärningspersonen att ta ansvar för sina handlingar och för båda parter att förstå 

varandra och lägga händelsen bakom sig (Umbreit, 1996). 

Howard Zehr (2002, sid 21) har beskrivit skillnaderna mellan de två rättsfilosofierna enligt 

nedanstående modell: 

Reparativ rättvisa Bestraffande rättvisa 
• Brott skadar människor och relationer. 

• Fokus är på problemlösning. 

• Dialog och förhandling. 

• Upprättelse som medel för gottgörelse 

och försoning. 

• Rättvisa definieras som 

återupprättande av balans och 

involverar den brottsutsatte, 

gärningspersonen och andra i 

närsamhället. 

• Reaktionen fokuserar på 

konsekvenserna av gärningspersonens 

handlande. 

• Möjlighet till ånger och förståelse. 

 

• Berör dem som är direkt involverade. 

• Kränkningar skapar skyldigheter. 

• Fokuserar på vad alla behöver och 

vilka förpliktelser och ansvar de har. 

 

• Brott är ett angrepp mot staten. 

• Fokus är att påvisa skuld. 

• Motpartsförhållande. 

• Föreskriver obehag för att straffa och 

förhindra brott. 

• Rättvisa definieras genom att man 

följer regler på ett visst sätt. 

 

 

 

• Reaktionen fokuserar på 

gärningspersonens tidigare beteende. 

 

• Ingen uppmuntran till ånger och 

förlåtelse. 

• Förutsätter professionella ombud. 

• Kränkningar skapar skuld. 

• Fokuserar på att gärningspersonen får 

sitt straff. 

Frågar: 

• Vem är skadad? 

Frågar: 
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• Vad behöver de som skadats? 

• Vems ansvar och förpliktelser är det? 

• Vilka lagar har brutits? 

• Vem begick brottet? 

• Vad förtjänar de/brottet? 
 

Den reparativa rättvise-filosofin, som etablerades på 1950-talet, har utvecklats och spridits i 

många länder. Det finns sedan år 2002 en resolution om medling och reparativ rättvisa i FN 

och fem år senare kom ”Handbook of Restorative Justice programmes. Samma år (2007) 

publicerade Europarådet ”Guidelines for a Better Implementation of the Existing 

Recommendations concerning Mediation in Penal matters. 

Den svenska utvecklingen  

 

I Sverige startade de två första verksamheterna med medling vid brott år 1987 med olika 

huvudmän, i Hudiksvall av polisen respektive Solna/Sundbyberg av socialtjänsten. Flera 

kommuner startade sedan medling under 1990-talet. Verksamheten var dock tämligen 

sporadiskt förekommande och drevs av så kallade eldsjälar som hämtat inspiration från olika 

håll. Medling som företeelse uppmärksammades av statsmakterna och 1994 fick 

Riksåklagaren (RÅ) regeringens uppdrag att kartlägga olika medlingserfarenheter som 

bedrevs i Sverige för att undersöka hur en eller flera modeller för hur medling med unga 

lagöverträdare skulle kunna bedrivas. I åklagarrapporten (1996) föreslogs en modell med 

medling som en kompletterande straffsanktion där gärningspersonen skulle ”inställa sig” till 

en opartisk medlare. Gärningspersonen skulle där ta ansvar för sina handlingar och visa vilja 

på att gottgöra den brottsutsatte. Detta skulle ske genom att träffa den brottsutsatte, be om 

ursäkt och gottgöra denne genom ekonomisk ersättning, arbete eller på annat sätt  

 

Vidare ansåg RÅ att varje kommun borde utse en ”medlingsledare” (medlingssamordnare, vår 

anm.) som skulle ansvara för administration, tillhandahålla medlare och stödja dessa i deras 

medlingsuppdrag. Medlingen skulle vara ett frivillighetsuppdrag på ideell basis2 med fokus på 

unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år, även barn mellan 12 och 14 år kunde komma ifråga. 

Vidare ansåg RÅ att lämpliga brottstyper var sådana där det finns ett tydligt brottsoffer samt 

att trafikbrott och grova våldsbrott i normalfallet inte lämpar sig för medling. Bevisfrågan 

skulle, enligt RÅ, vara klarlagd såtillvida att där skulle finnas ett erkännande från 

gärningspersonen. Frivillighetsprincipen ansågs vara viktig, men gärningspersonen skulle 

”anmodas” medverka. Dessutom skulle parterna ”övertygas” att delta. Om den brottsutsatte 

inte ville medla, kunde indirekt medling ske, det vill säga att medlaren kunde vidarebefordra 

information mellan parterna utan ett personligt möte. RÅ ansåg också att medling skulle 

kunna utgöra en förmildrande omständighet för gärningspersonen, genom till exempel 

åtalsunderlåtelse.3 Även domstolen skulle kunna beakta medling vid påföljden 

(Riksåklagaren, 1996). 

 

                                                           
2 Jfr systemet med lekmannaövervakare. 
3 Termen åtalsunderlåtelse ändrades år 2015 till Straffvarning. 
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År 1998 fick Brottsförebyggande rådet (BRÅ) regeringens uppdrag att genomföra en 

försöksverksamhet med medling vid brott. Ett 30-tal verksamheter runt om i landet gavs 

bidrag och stöd för att bedriva medling. Man valde att inte styra verksamheternas sätt att 

arbeta med medling i syfte att hitta eller utveckla en modell för hur medling i framtiden skulle 

bedrivas utifrån utvärderingen av försöksverksamheten. Försöksverksamheten pågick under 

ett år och resulterade i ett flertal rapporter (BRÅ 1999:12; 1999:14; 2000). 

 

Efter försöksåret drog BRÅ slutsatsen att medling borde organiseras inom ramen för 

kommunernas socialtjänst, eftersom förutsättningarna för att hantera detta ansågs vara de 

bästa. BRÅ ansåg dock att medlingen borde vara frikopplad från övrig verksamhet inom 

socialtjänsten. Ett tydligt regelverk för polis och åklagare för hur medlingsfrågor borde 

hanteras ansågs angeläget, liksom att medlingens syften och själva medlingsbegreppet skulle 

förtydligas samt att verksamheten formuleras så att båda parter hade nytta av den. BRÅ 

konstaterade att medlingsprojekten knappast hade utvecklat sin verksamhet utifrån kunskap 

och underbyggda tankar eller analys av ungdomsbrottsligheten. Snarare byggdes den på sunt 

förnuft. Behovet av kunskapsutveckling och utbildning betonades.  

 

Efter BRÅ:s utvärdering utreddes frågan om medling vid brott ytterligare. En statlig utredning 

tillsattes (SOU 2000:105), där det konstaterades att BRÅ:s utvärdering av 

försöksverksamheten visade goda effekter för både gärningspersoner och brottsutsatta och att 

medling därför borde användas i större omfattning. Utredaren ansåg emellertid att kunskapen 

var allt för bristfällig för att medling verkligen skulle beaktas i den ordinarie rättsprocessen. 

Man ansåg också att medling borde regleras bättre, av rättssäkerhets- och rättviseskäl, samt 

för att ge den legitimitet. En lag om medling föreslogs, den skulle ha karaktären av ramlag då 

kunskapen fortfarande var för ofullständig och utredaren ansåg att en detaljreglering inte 

skulle främja utvecklingen av den. Utredningen ville inte införa medling som en påföljd med 

tanke på att den bygger på den brottsutsattes frivilliga medverkan. Inte heller ville man ha 

villkorade åtalsunderlåtelser då det ansågs finnas risk för att gärningspersonen deltar i 

medling av ”fel” orsaker (för att få strafflindring, vår anm.). 

 

Utredaren delade BRÅ:s bedömning att medlingen skulle organiseras inom ramen för 

kommunernas socialtjänst och ansåg att medling ligger i linje med andra uppgifter som 

socialtjänsten har med unga lagöverträdare. Utredningen förslog också att det skulle bli 

obligatoriskt för kommunerna att erbjuda medling. Man ville inte heller här göra några 

detaljregleringar då kommunernas förutsättningar ansågs vara olika, mindre kommuner 

föreslogs till exempel att samarbeta med varandra. Frivilligheten att delta i medling betonades 

i utredningen och det ansågs viktigt att parterna verkligen informeras om detta. 

Gärningspersonen skulle ha erkänt åtminstone delaktighet i brottet för att undvika att medling 

skulle få karaktären av en mindre rättegång samt att medling om möjligt borde utmynna i 

någon form av avtal och äga rum före rättegång.  

 

Utredaren ansåg även att det fanns behov av en samordnande nationell enhet som skulle 

ansvara för utbildning, kvalitetssäkring och metodutveckling. Socialstyrelsen föreslogs få 

denna roll. Socialstyrelsen ansåg emellertid i sitt remissvar att medling är en av flera metoder 
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som socialtjänsten kan använda sig av för att stödja såväl gärningsmän som brottsoffer och 

därför borde ingå i den sedvanliga socialtjänsten. De ville således inte ha rollen som nationell 

samordnare för medling. Enligt Socialstyrelsen borde man heller inte lagstifta om en metod. 

Även dåvarande svenska kommunförbundet4 motsatte sig medling som ett obligatorium för 

kommunerna då man ansåg att detta skulle äventyra kommunernas självstyre. 

  

Men en lag om medling blev det ändå. I den proposition som föregick lagen (2001/02:126) 

föreslogs att den nya medlingslagen skulle träda i kraft den 1 juli 2002. Vissa av de förslag 

som utredningen hade formulerat modifierades, exempelvis ansågs att avtal skulle vara 

möjligt för parterna att ingå, men inte som ett nödvändigt avslut på ett medlingsmöte. Man 

ville också fortsätta att utreda frågorna om medlingens organisering och därmed vänta med att 

göra verksamheten till ett obligatorium för kommunerna, likaså när det gällde medlingens 

ställning i rättssystemet.  

 

I utredningen hade Socialstyrelsen föreslagits som samordnande enhet för medling. Så blev 

det dock inte då Socialstyrelsen, som tidigare nämnts, inte delade utredningens uppfattning. 

Detta trots att medling med några få undantag bedrevs inom ramen för socialtjänsten och att 

de andra remissinstanserna, exklusive Kommunförbundet, var positiva till detta. Regeringen 

uppdrog istället åt Brottsförebyggande rådet att fördela ekonomiska medel samt stå för 

utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring. 

 

I propositionen (2001/2002:126) föreslogs också att medlingslagen skulle vara en ramlag för 

att inte detaljreglera en verksamhet som ansågs vara under utveckling. Lagen om medling 

med anledning av brott (2002:445) gick igenom den 1 juli 2002 och blev följaktligen en 

ramlag med 10 paragrafer. 

 

År 2003 påbörjade BRÅ sitt uppdrag med att fördela finansiellt stöd samt att utbilda medlare, 

kvalitetssäkra och utveckla metoder för medling. Regeringen gav BRÅ 18 miljoner kronor 

första året för att göra detta och ett särskilt medlingskansli upprättades på myndigheten. 

Uppdraget förlängdes med ett år i taget fram till och med 2007 med ett årligt tillskott av 12 

miljoner kronor. BRÅ fördelade ekonomiskt stöd till kommuner som ville starta eller 

vidareutveckla medling och till så kallade modellkommuner som utifrån sin erfarenhet av 

medling skulle stödja ”nya” kommuner samt ett särskilt utbildningsstöd som skulle säkerställa 

att kommunerna lät utbilda sina medlare. Under det sista året av uppdraget gav BRÅ även 

finansiellt stöd till några medlingsansvariga/medlare för större städer att verka som regionala 

samordnare.  

 

Under uppdragstiden anordnade BRÅ olika utbildningar för medlare: grundutbildning (2+2 

+1 dagar), vidareutbildning för erfarna medlare (2 dagar) och en så kallad lekmannaträning 

för lekmannamedlare (2 dagar). Utbildningarna baserades på Europarådets rekommendationer 

om utbildning för medlare. Utbildningarna modifieras med tiden och lekmannaträningen togs 

bort och ersattes med en 4 dagars grundutbildning för samtliga blivande medlare: såväl 

                                                           
4 Svenska kommunförbundet heter i dag Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
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tjänstemän som lekmän. BRÅ:s intention var också att metodutveckla medlingsverksamheten 

genom att göra medling tillgänglig för landets samtliga kommuner med hjälp av ekonomiskt 

stöd, information, råd och stöd. Alla kommuner som fick ekonomiskt stöd förpliktigades även 

att återrapportera sin verksamhet till BRÅ.  

 

BRÅ:s utgångspunkt var att metodutveckla och kvalitetssäkra verksamheten genom att skapa 

så kallade modellkommuner och regionala samordnare som kunde hjälpa och stödja andra 

kommuner i det praktiska medlingsarbetet och organisationen runt medling. Likaså att främja 

samarbetet mellan medlingsverksamheterna och dess samarbetsparters som polis, åklagare 

och socialtjänst. BRÅ skapade även samarbetsgrupper för storstäderna, nätverk, anordnade 

konferenser och hade en samrådsgrupp med andra myndigheter och instanser som berördes av 

medling.5 Kvalitetsutveckling av medling skedde med hjälp av kartläggningar och 

kommunernas återrapportering som sammanställdes och analyserades. Flera rapporter och 

skrifter författades i syfte att metod- och kvalitetsutveckla medling samt i övrigt sprida 

kunskap om medling till såväl medlingsverksamheter som till andra berörda aktörer.6  

 

Den sista december 2007 avslutade BRÅ sitt uppdrag med medling vid brott. Regeringens 

tanke var nu att medlingen skulle ”stå på egna ben”. Under uppdraget hade fyra olika 

rapporter författats (BRÅ 2005:14; 2007; 2008a; 2008b). I BRÅ:s avrapportering 

sammanfattas erfarenheterna i några viktiga punkter, som till exempel behovet av kompetenta 

och utbildade medlare, öronmärkt tid för medling i kommunerna, välfungerande rutiner och 

samarbete med de olika samverkansparterna för en fungerande medlingsverksamhet. I BRÅ:s 

slutskrift (2008a) presenterades tre olika modeller för medlingens framtid och behovet att 

samordning. Den första modellen har en organisationsstruktur med en övergripande nationell 

samordnare, regionala samordnare på länsnivå och slutligen kommunala 

medlingsorganisationer som sköter den praktiska verksamheten. Modellen är inspirerad av 

den norska modellen med Konfliktråd. Den andra modellen som skissades utgick ifrån 

kommunala samarbeten i regionala nätverk och den tredje modellen utgick ifrån ett 

kommunalt samarbete där en kommun skulle ha samordnaransvar. 

 

Myndigheternas roller 

Flera myndigheter är inblandade medlingsprocessen. Polisens roll är att tillfråga de unga 

gärningspersonerna om medlingsverksamheten får kontakta dem och sedan förmedla ärendet 

till verksamheten (FAP 483-1). Även socialtjänsten och kriminalvården (såväl anstalt som 

frivård) kan förmedla ärenden. Åklagaren som tar ställning till huruvida åtal ska väckas 

behöver veta gärningspersonens inställning till medling och även vara i samråd med 

medlingsverksamheten om när medling är lämpligt att genomföras. 

Figur 1. Myndigheternas roll 

 

                                                           
5 Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen, Sveriges kommuner och Landsting, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, 

Socialstyrelsen och Sveriges Advokatsamfund. 
6 BRÅ 2005:14; 2007; 2008a och 2008b. 
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(Lind & Wahlin, 2015) 

 

Åklagaren 

Enligt 17 paragrafen i LUL (lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare) hade åklagare inledningsvis möjlighet, men ingen skyldighet att ta hänsyn till 

medling vid brott i övervägandet av åtalsunderlåtelse (straffvarning). År 2007 förtydligades 

detta med att åklagaren ska ta hänsyn till medling i beaktandet av straffvarning. 

Gärningspersonens vilja att delta i medling ska dock bedömas tillsammans med andra faktorer 

om gärningspersonens intention (okynne eller förhastande). Det som åklagaren ska beakta är 

gärningspersonens vilja till medling och inte huruvida en faktisk medling skett. Anledningen 

är dels för att inte den brottsutsattes beslut att delta eller inte ska få inflytande på 

gärningspersonens väg genom rättssystemet, dels för att det inte ska finnas risk för att 

brottsutsatta känner press att delta i medling för gärningspersonens skull.  

 

Riksåklagaren (RÅ) förtydligade vad som gäller för åklagare år 2011 (Riksåklagarens 

Riktlinjer, 2011). I dessa riktlinjer ges mer kunskap och konkreta åtgärder för åklagare 

angående medling. Där framgår det att det är den unges ”uppriktiga och allvarligt menade 

vilja att möta konsekvenserna av sitt handlande som är av betydelse i fråga om 

åtalsunderlåtelse bör meddelas” (s. 12). Enligt RÅ ska den unges vilja till medling vara 

dokumenterad och bedömningen görs av medlingsansvariga/medlare vid ett förmöte. Det är 

den bedömningen som åklagaren ska beakta. RÅ skriver också att det är lämpligt med lokala 

överenskommelser mellan åklagaren och medlingsverksamheten om hur åklagaren ska få 

denna information, men påpekar att det är åklagarens ansvar att se till att gärningspersonens 

vilja dokumenteras om det inte finns skriftliga rutiner för detta. RÅ påpekar även att 

tidsfristen kan förlängas om medling ska ske för att åklagaren ska kunna beakta ytterligare 

medlingar.  

 

Medling 

Åklagare Socialtjänst 

Polis 
Kriminalvård  
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År 2013 kom RÅ med en rättspromemoria för att ytterligare förtydliga åklagarens roll i 

medling (RättsPM 2013:8). I PM:et stärktes åklagarens roll och ansvar ytterligare när det 

gäller medling. Bland annat anges att åklagaren bör se till att medling tas upp i samverkan 

med andra aktörer och bidra till att medling sker i så stor utsträckning som möjligt. RÅ 

betonar också att presumtionen är att medling ska kunna ske under förundersökningen eller 

före lagakraft vunnen dom. Åklagaren bör i samråd med medlingsverksamheten bedöma när 

det är lämpligt med medling, endast i undantagsfall vid särskilda omständigheter bör 

åklagaren säga nej. Åklagaren uppmanas att regelbundet ge direktiv till polisen om att 

tillfråga om den unge misstänktes intresse för medling samt verka för att medling ska komma 

till stånd även för den äldre åldersgruppen, 18-20 åringar. Likaså ges åklagaren större ansvar 

att se till att frågan om medling finns i yttranden och förundersökningsprotokoll liksom att se 

till att domstolen ska få information om medling och se till att domstolen i skälig omfattning 

beaktar medling vid straffmätning och påföljdsval. RÅ har försökt utreda de olika aktörernas 

roller och ansvar vad gäller medling samt kom med förslag till blanketter för bland annat 

återrapportering.  

 

Vår tidigare studie (Jacobsson m. fl., 2013) och Socialstyrelsens översyn (2012) visade att det 

fanns bristande kunskap och intresse från åklagarna sida. I RättsPM:et från 2013 skrevs dock 

en tydligare strategi fram när det gäller medling vid brott. Socialstyrelsen skrev i sin rapport 

att informationen om gärningspersonens intresse att delta i medling ibland kommer så sent att 

det blir problem för åklagarna tidsmässigt ta hänsyn till detta i åtalsfrågan. Likaså att 

åklagaren inte alls får information om medling i socialtjänstens yttranden och inte heller 

förmedlar åklagarna information om medling till domstolarna. Socialstyrelsen betonade att det 

behövdes bättre samverkan mellan de berörda aktörerna och efterfrågade rutiner för 

återkoppling. Socialstyrelsen påpekade också att det fanns bristande kunskap om medling och 

även negativa attityder till medling bland rättsväsendets aktörer. Vår studie (Jacobsson m.fl., 

2013) visade att cirka en tredjedel av de drygt 30 intervjuade åklagarna i stort sett alltid fick 

information om medling, främst från polisen men även från medlingsverksamhet eller 

socialtjänst. Av de åklagare som inte fick information om medling tog endast ett fåtal egna 

initiativ till detta. En anledning till att de inte var intresserade av att få information om 

gärningspersonens inställning till medling var att de ansåg att medling inte skulle ha någon 

avgörande effekt på åtalsfrågan. Majoriteten av åklagarna berättade också att medling sällan 

eller aldrig ingått som en av flera faktorer som fått avgörande betydelse för huruvida åtal 

skulle väckas. Åklagarna ansåg att det fanns begränsat lagtekniskt utrymme för att ta hänsyn 

till medling. Deras allmänna inställning var att medling kan vara bra för parterna ur ett 

psykosocialt hänseende men att den inte skulle ges någon roll i rättssystemet. Utifrån 

rättspromemorian delar således inte RÅ de intervjuades uppfattningar kring medlingens 

ställning, utan åklagarens roll och ansvar har både förtydligats och skärpts. I vilken mån 

åklagarna idag tar hänsyn till detta har vi dock ingen kunskap om. 

 

Polisen 

Polisen är den myndighet som i normalfallet förmedlar ärenden till medlingsverksamheten. I 

enlighet med LUL:s sjätte paragraf ska polisen underrätta socialtjänsten när en person under 
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18 år är skäligen misstänkt för brott. Av underrättelsen ska framgå om den unge har tillfrågats 

om medling och hur han/hon i så fall ställt sig till detta. Av denna skrivning framgår att 

polisens skyldighet endast omfattar att meddela om den misstänkte har tillfrågats inte att 

tillfråga. Detta föranledde Rikspolisstyrelsen att göra ett förtydligande i fråga om polisen 

skyldigheter i sina föreskrifter (FAP 483-1) 2008. Här stadgades nu att polisen ska tillfråga 

samtliga unga mellan 15 och 20 år som erkänner delaktighet i brott om medlingsverksamheten 

kan kontakta dem. Detta ska dokumenteras och biläggas förundersökningen och således 

komma till åklagarens kännedom. Även unga som är mellan 12 och 14 år och således inte 

straffmyndiga ska tillfrågas. Av Socialstyrelsens översyn framgår dock att detta inte görs i 

eftersträvad omfattning, vilket också framkommer tydligt i intervjumaterialet i föreliggande 

undersökning (se kapitlet om den empiriska studien).  

 

Kommunerna 

Den 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för kommunerna att kunna erbjuda samtliga unga 

gärningspersoner under 21 år medling vid brott (SoL kap 5, 1c§). Kommunernas skyldigheter 

sträcker sig endast till att kunna erbjuda medling. Hur och på vilket sätt stadgas inte, vilket 

innebär att vissa kommuner kan satsa resurser och tid på att ha en egen kommunal verksamhet 

medan andra kan vid behov köpa in tjänsten av en annan kommun. Att dessa båda 

ytterligheter förekommer framgår till exempel av Socialstyrelsens översyn (2012). Med 

obligatoriet följde även ett ekonomiskt tillskott till kommunerna på sammanlagt 26 miljoner 

kronor per år mellan 2008 och 2010. Pengarna öronmärktes dock inte utan har gått in i de 

kommunala socialförvaltningarnas övriga budget.  I medlingslagens proposition 

(2001/02:126) var medling tänkt i huvudsak för unga mellan 12 och 17 år med fokus på 15 till 

17 år. När obligatoriet trädde i kraft höjdes åldersgränsen till 20 år. 

 

Kommunerna har många åtaganden och när det gäller obligatorisk verksamhet görs givetvis 

prioriteringar, både av politiskt ideologiska och ekonomiska skäl. I de flesta kommuner har 

medling inte prioriterats och kunskapen tycks fortfarande vara bristfällig från kommunerna 

sida. Ett exempel på detta är att vi i vår studie haft svårigheter att hitta uppgifter om 

medlingsverksamheter. På hemsidor har information om medling många gånger varit 

begränsad eller inte funnits alls och när vi sedan kontaktat registrator eller kommunväxel har 

de inte känt till huruvida det finns medling. Det finns också tydliga tecken på att när BRÅ:s 

ekonomiska stöd och samordnaransvar upphörde har många medlingsverksamheter 

försvunnit. Kommunerna är också beroende av att få medlingsärenden till sig för att kunna 

bedriva sin verksamhet. Det är polisen som är den främsta förmedlaren av ärenden och många 

av medlarna som vi talat med har uppgivit att de inte får några ärenden alls eller att 

ärendeflödet har minskat kraftigt. En orsak som angetts till detta är polisens omorganisation 

2015. Detta diskuteras vidare i rapportens slutdiskussion. 

Socialstyrelsen  

När BRÅ:s uppdrag upphörde fick kommunerna inte längre något stöd för att bygga upp och 

stärka existerande medlingsverksamheter. Socialstyrelsen blev tillsynsmyndighet med 

Länsstyrelserna som rapporterande mellanled. Länsstyrelsernas ansvar för kommunernas 

sociala verksamhet upphörde dock 2010 och Socialstyrelsen blev följaktligen direkt 
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tillsynsmyndighet även för medling vid brott. Socialstyrelsen utkom med en handbok om barn 

och unga som begår brott (Socialstyrelsen, 2009). I handboken finns ett kapitel som berör 

medling vid brott. Där görs vissa förtydliganden om hur medling ska hanteras. Socialstyrelsen 

skriver till exempel om kommunernas ansvar, om förutsättningarna såsom frivilligheten och 

att medlingen ska gagna båda parter. Socialstyrelsen ansåg också att formellt samtyckte från 

vårdnadshavaren till att barnet eller den unge deltar i medling inte föreligger och att det ytterst 

är medlaren som avgör lämpligheten, vilket är intressant att notera med tanke på 

vårdnadshavarens starka ställning i lagstiftning (Föräldrabalken 1949:381). Medlingens 

ställning i rättsprocessen och konstaterandet att medling inte är en påföljd samt att medling 

bör beaktas vid val av påföljd tas också upp. Socialstyrelsen konstaterar att medling är en 

självständig gren inom socialnämnden och att sekretess råder mellan medling och övrig 

socialtjänst. Enligt Socialstyrelsen ska kommunernas socialnämnd vara ansvariga för att 

medling bedrivs med god kvalitet och att det finns personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet, i det fall medlingen bedrivs inom ramen för socialtjänst. Säkerställda rutiner för 

rekrytering av medlare bör därför finnas. I handboken ges även några klargöranden kring 

medlingsavtal och dokumentation. Där anges till exempel att ett medlingsavtal är parternas 

och inte socialnämndens. Någon dokumentationsskyldighet vid medling finns inte. 

Registreringsskyldighet finns dock av inkomna medlingsärenden, men denna ska bara omfatta 

datum, diarienummer från vem och till vem handlingen inkom och i korthet vad handlingen 

rör.  

 

I egenskap av tillsynsmyndighet gjorde Socialstyrelsen (2012) även en översyn av 

medlingsverksamheterna. Översynen utgjordes av en kartläggning av 

medlingsverksamheterna i landet under 2011 med fokus på tre specifika områden: om alla 

kommuner erbjöd medling, hur likartad medlingen var och huruvida det förmedlades ett 

rimligt antal ärenden i förhållande till ungdomsbrottsligheten. I utredningen konstateras att 

samtliga kommuner under år 2011 inte kunde erbjuda medling och att verksamheten skiljde 

sig åt angående vissa aspekter mellan olika kommuner samt att det kom in få 

medlingsärenden i förhållande till ungdomsbrottsligheten och de gärningspersoner som enligt 

regelverket borde tillfrågas. Socialstyrelsen konstaterade att kunskapen om medling var 

bristande hos medlingens samverkansparter och att tilltron till medling var låg. Enligt 

Socialstyrelsen fanns behov av bättre kunskap inom rättsväsendet, underlag för konkreta 

åtgärder bland de olika aktörerna som berörs av medling samt mer forskning kring medling 

och dess effekter. 

 

Socialstyrelsens tillsynsansvar övertogs av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) den 1 juni 2013. IVO lyder under Socialdepartementet och finns i sex regioner i landet. 

IVO ska ansvara för tillsyn och tillståndsprövning inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 

verksamhet enligt lagen för stöd och service till vissa funktionshindrade (http://www.ivo.se). 

IVO:s tillsyn handlar dels om att följa upp och kontrollera anmälningar, dels att utöva så 

kallad planerad tillsyn utifrån gjorda riskanalyser. De kan också utöva tillsyn på specifika 

områden på regeringsuppdrag. Myndigheten gör således ingen regelbunden kontroll eller 

uppföljning av olika verksamheter. IVO:s uppdrag är att bidra till att vård och omsorg bedrivs 

med säkerhet och kvalitet och drivs i enlighet med lagar och föreskrifter. Detta görs genom att 
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utöva tillsyn och pröva tillstånd för olika verksamheter. Medling som verksamhet finns inte 

nämnt någonstans IVO:s hemsida.  
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Intentioner med medling 
 

I följande avsnitt kommer intentionerna med medling att diskuteras och problematiseras 

utifrån lagstiftning och riktlinjer, grundtankarna bakom dessa och implementeringen av dem 

och dess konsekvenser för de inblandade parterna.  

Medlingslagen (Lag (2002:445) om medling med anledning av brott)  

I propositionen (2001/2002:126) angavs att medlingsmötet inte borde detaljregleras. En orsak 

var att medling som metod skulle få utvecklas, det vill säga att man ansåg att 

medlingsmetoden var så pass outvecklad att man vill ge utrymme för vidareutveckling. En 

annan orsak var att omständigheterna kring varje medlingsfall kan variera och att en enhetlig 

modell därför inte är lämplig. Det viktigaste ansågs dock vara dialogen mellan parterna och 

att medlarens roll därför var att skapa förutsättningar för en sådan. Detta skulle till exempel 

kunna ske genom att ha förmöten med parterna och där ge dem den information som de 

behövde samt att skapa förtroende för medlaren och medlingen. Det ansågs även viktigt att 

medlaren skulle kunna besvara frågor om eventuell åtalsunderlåtelse (straffvarning) från 

gärningspersonens sida, det vill säga att ha kunskap om medlingens ställning i rättsprocessen.  

 

1§: Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning av brott  

Lagstiftarens intention var att medling skulle bli en del av rättssystemet och att kommunerna 

på sikt skulle göras skyldiga att erbjuda medling. Idag är staten bortkopplad från medling. 

Medling vid brott blev istället en kommunal skyldighet 2008 och organiseras som en del av 

kommunernas socialtjänst (BRÅ, 2007; Socialstyrelsen, 2009, 2012) men skild från annat 

socialtjänstarbete. Kommunerna behöver dock inte ha en egen medlingsorganisation utan kan 

köpa tjänsten från annan kommun. 

 

2§: Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för 

att tala om brottet och följderna av detta  

I den utredning (SOU 2000:105) som föregick lagen beskrivs reparativ rättvisa, utifrån Tony 

Marshalls (1996) definition: 

 

en process i vilken parter som berörs av ett brott samlas för att tillsammans lösa hur man ska 

hantera följderna av brottet och dess verkningar i framtiden (s 9). 

 

Enligt utredningen är det dock svårt att definiera medling, vilket även BRÅ konstaterade efter 

försöksverksamheten 1999 (BRÅ, 1999:12). I SOU:105 utredningen anges att:  

 

Medling kan sägas vara en alternativ metod för konfliktlösning. I huvudsak innebär medling att 

de tvistande parterna möts inför en oberoende medlare och vid detta möte försöker komma fram 

till en lösning på konflikten” (s 40).  

 

I propositionen (2001/2:126) tas även indirekt medling upp som ett alternativ när parterna inte 

kan eller vill mötas, vilket öppnar dörren för att medling kan ske på olika sätt. Skrivningen i 

paragrafen har en stramare formulering som i högre grad fokuserar på ett fysiskt möte. Det 

viktiga tycks vara att parterna ska träffas för att tala om brottet och dess konsekvenser och 
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inte om parternas eventuella relation eller tidigare konflikter. Detta kan avspegla att tankarna 

bakom medling är mer process- än värdeinriktade (se vidare diskussion kring dessa begrepp 

längre fram i rapporten).  

 

3§: Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet ska vara att minska de negativa följderna av 

brottet. Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser och att 

målsägande ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser  

Medling vid ungdomsbrott ansågs i SOU utredningen (2000:105) vara motiverat, både med 

tanke på rehabiliterande (för båda parter) och brottsförebyggande orsaker. Detta har 

formulerats i lagen på ett tydligt sätt i denna paragraf. Den brottsförebyggande aspekten 

formuleras i att gärningspersonens insikt om konsekvenserna (för den brottsutsatte, vår anm.) 

ska öka genom att möta denne i ett medlingsmöte. Här gör lagstiftaren således ett antagande 

att den unge gärningspersonen får insikt7 genom att höra den brottsutsatte berätta om de 

konsekvenser som han/hon drabbats av genom brottshändelsen, det vill säga att den 

brottsutsattes berättelse i sak och känslor (verbalt och icke verbalt) antas ge gärningspersonen 

kunskap och emotionell resonans som tillsammans skapar denna insikt, vilken i sin tur antas 

verka brottsförebyggande.  

 

För att gärningspersonen ska kunna få denna insikt krävs således att han/hon är mottaglig för 

den. Denna mottaglighet antas finnas genom att gärningspersonen har, helt eller delvis, erkänt 

brott. I det/de förmöte/n som föregår medlingsmötet ska också medlaren utröna 

gärningspersonens genuina ånger och vilja att ställa till rätta och därigenom bedöma 

förutsättningarna för att parterna ska mötas i ett gemensamt medlingsmöte. 

 

4§: Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara opartisk  

Det här är en tämligen oklar formulering eftersom det i lagtexten inte framgår vad som menas 

med de olika begreppen. Av propositionen (2001/02:126) framgår det att det ska vara  

 

…medlarens personliga egenskaper, utbildning och erfarenhet som skall vara avgörande för om 

denne skall utses som medlare. Medlaren skall således vara kompetent och i övrigt lämpad för 

uppgiften (s. 47)  

 

                                                           
7 Vad exakt lagstiftaren menat med insikt framgår inte. En vanlig definition är:” The capacity to gain an accurate 

and deep understanding of someone or something.” (https://en.oxforddictionaries.com). Inom psykologin av ser 

man ofta att insikt är något som hastigt uppenbarar sig som en slags lösning på ett problem (Robinson-Riegler, & 

Robinson-Riegler, 2012). Det handlar om att kunna se sambandet mellan orsak och verkan. Somliga hävdar att 

insikt endast är ett annat uttryck för intuition (Giannini, AJ m.fl, 1978). I lagtexten om medling skulle man 

kunna tolka detta som att den förståelse som är tänkt att verka brottsförebyggande kommer i samband med mötet 

med den brottsutsatte berättar om sina upplevelser av brottet samt dess konsekvenser. Gärningspersonen ska då 

kunna härleda detta till hans/hennes eget agerande vid brottshändelsen och inse att det inte bara var en felaktig 

handling utan även att det ska avhålla vederbörande från fortsatta likartade handlingar.  

 

 

https://en.oxforddictionaries.com/
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Någon mer precis definition av begreppen kompetent och rättrådig ges inte. Rättrådig kan 

upplevas som ett gammalmodigt och svårförståeligt begrepp och man undra varför inte ett 

mer modernt uttryck används. I svenska akademins ordbok på Internet (www.saob.se) står 

bland annat:  

…som troget bistår ngn (i råd o. dåd) l. som uppriktigt främjar l. vill främja ngns l. ngts bästa; 

som troget o. samvetsgrant uppfyller (l. bemödar sig om att uppfylla) sina plikter i förhållande 

till ngn l. ngt; trogen; plikttrogen” och ”redlig, redbar, hederlig, rättskaffens; sveklös; 

rättänkande; rättvis.  

 

Av detta kan man dra slutsatsen att medlaren ska vara plikttrogen, hederlig, rättänkande och 

rättvis och att det ska avspeglas i relation till parterna. Därtill ska medlaren vara opartisk. 

Opartiskheten beskriv som att medlaren ska bevaka att båda parters intressen tillvaratas. Båda 

ska få komma till tals och berätta sin syn på brottshändelsen och ingen ska få för stort övertag 

i medlingsmötet. I nästa skrivning anges dock att medlaren ska vara särskilt uppmärksam på 

att den brottsutsatte inte utsätts för en ytterligare kränkning. Denna skrivning blir dock en 

smula problematisk eftersom den kan tolkas som en direkt uppmaning till partiskhet till den 

brottsutsattes fördel. Men det står tydligt också att medlaren ska vara uppmärksam på 

styrkeförhållandet mellan parterna och motverka att en eventuellt starkare part utnyttjar sitt 

övertag. Detta gäller oavsett det är den brottsutsatte eller gärningspersonen (prop. 

2001/2002:126, s. 51). 

 

 

5§: Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som 

medlingen avser skall vara anmält till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt 

gärningen eller delaktighet i denna. Medling får endast ske om det med hänsyn till alla 

omständigheter framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är under 12 år får medling 

endast ske om det finns synnerliga skäl  

Denna paragraf innehåller flera moment. Dels framgår att medlingen ska vara frivillig för 

båda parter. Frivilligheten i medling är något som i princip alltid framhålls i medling och 

reparativ rättvisa (se t.ex. Marklund, 2011). Frivilligheten är intressant att diskutera ur olika 

aspekter. Dels finns ett rättsligt perspektiv då det framgår att medling exempelvis kan ingå i 

ett ungdomskontrakt. Även om den unge (och den brottsutsatte) måste tacka ja till medling 

kan det för båda parter finnas påtryckningar. När det gäller den brottsutsatte kan det handla 

om att ”ställa upp” för gärningspersonen för att denne inte ska straffas ytterligare. För 

gärningspersonen kan påtryckningar ske från handläggare vid socialtjänsten eller att 

gärningspersonen upplever att andra alternativ i ungdomskontrakten är värre och därför tackar 

ja till medling. Det kan också vara så att medlaren är övertygad om att medling generellt eller 

i det specifika fallet är bra för parterna och därför passerar gränsen mellan motivera och 

övertala.  

 

Enligt denna paragraf ska också brottet vara polisanmält om lagen ska gälla. Det föreligger 

visserligen inga hinder för att medla i ärenden som inte är polisanmälda, men medlingslagen 

omfattar inte sådana medlingar. Gärningspersonen ska även, helt eller delvis, erkänt brottet 

för att ärendet ska bli medlingsbart. Medling med en gärningsperson som inte tar ansvar för 
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gärningen kan givetvis bli förödande för den brottsutsatte, som redan genom att vara just 

brottsutsatt befinner sig i underläge. I paragrafen anges också att medlingen endast får ske om 

det är lämpligt. Vad som är lämpligt indikeras bland annat i lagens andra paragrafer, där man 

hänvisar till ålder och frivillighet. Vad gäller brottstyp finns inget explicit förbud mot att 

medla i något särskilt brott. I den förarbeten (prop. 2001/02:126) anges däremot att vissa 

brottstyper är mindre lämpliga att medla i, även om man ansett att inga brott bör uteslutas från 

medling.  

 

Våld i nära relation och sexualbrott är brott som angivits kunna vara olämpliga för medling. 

Likaså anges så kallade offerlösa brott såsom trafikbrott och narkotikabrott. I paragrafen 

uttrycks att om gärningspersonen är under 12 år får medling endast ske om det finns 

synnerliga skäl. Det anges inga direkta exempel på dessa skäl, men implicit kan man utläsa att 

det handlar om barnets mognad. Lagstiftaren stödjer sig på Europarådets rekommendationer 

(1999) om att medling inte ska äga rum om parterna inte förstår meningen med den. Barn 

under 12 anses således generellt inte ha mognaden att verkligen förstå medling och heller inte 

att det är frivilligt (prop. 2001/2002:126, s. 38). Lagstiftaren anser emellertid att bedömning 

måste ske i det enskilda fallet och betonar att medlingen ska uppfattas som en positiv 

upplevelse, särskilt för de yngre, för att inte göra mer skada än nytta. När det gäller de 

brottsutsatte ska samma sak gälla där och bedömning göras i det enskilda fallet.8  

 

6§: Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt. Medlaren skall samråda med 

förundersökningsledaren om medling avses äga rum innan förundersökningen har avslutats. 

Om medlingen avses äga rum därefter, men innan det finns en lagakraftvunnen dom, skall 

medlaren samråda med åklagaren  

Skyndsamhetskravet gäller alltid vid unga lagöverträdare, normalfallet är sex veckor. Men om 

medling kan bli aktuellt får tidsfristen överskridas (LUL 1964:167, 4§). I denna paragraf 

stadgas också ett samrådskrav med förundersökningsledaren om medling är tänkt att ske 

innan dess att förundersökningen avslutats. Enligt BRÅ:s undersökningar (2007; 2008a) var 

det relativt ovanligt med medling innan dess att förundersökningarna var avslutade. Mer 

vanligt var däremot medling före rättegång, vilket också är i enlighet med lagens intentioner 

med tanke på skyndsamheten. Enligt paragrafen ska medlaren samråda med åklagaren om 

medling ska ske innan det finns en lagakraft vunnen dom. Även om medling i normalfallet 

utan problem kan ske före rättegång och dom kan det i enskilda fall finnas hinder. Det kan till 

exempel handla om komplicerade ärenden med många inblandade parter, sexualbrott, våld i 

nära relation och när den brottsutsatte är mycket ung. Det har funnits farhågor från åklagarhåll 

om att medling innan lagakraft vunnen dom skulle kunna påverka åklagarens utredning 

negativt. Regeringen fann dock osannolikt att medling skulle kunna försvåra eller påverka 

åklagarnas utredning ur bevis- eller utredningssynpunkt eftersom medling bygger på att den 

brottsmisstänkte har erkänt del i gärningen samt att bägge parter samtyckt till medling (prop. 

2001/02:126, s. 45). I propositionen betonas även att det bör finnas ett gott samarbete mellan 

åklagare och medlingsverksamhet. 

 

                                                           
8 De brottsutsatta ägnas dock inte samma uppmärksamhet. 
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7§: Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och på 

annat sätt förberedas i den omfattning som behövs 

Information om medling ges av medlaren, dels i en första kontakt per brev eller telefon, dels i 

samband med de så kallade förmötena (se t.ex. Jacobsson m fl., 2013; BRÅ, 2007). Polisen, 

som i normalfallet är den som förmedlar ärendet till medlingsverksamheten, eller annan 

förmedlare tillfrågar den unge gärningspersonen om intresset för medling. Denna förfrågan 

bör rimligen inskränka sig till en fråga om huruvida medlingsverksamheten får ta kontakt och 

kanske lämna en broschyr eller annat skriftligt informationsmaterial från den lokala 

medlingsverksamheten (ibid.). Polisen bör i normalfallet inte ge mer information utan överlåta 

detta till aktuell medlare. Eftersom polisen ofta brister i kunskap om medling (se t.ex. 

Socialstyrelsen, 2012) är det bättre att låta den instans som arbetar med frågan stå för 

informationsbiten.  

 

8§: Vårdnadshavare för gärningsmannen och målsägande skall ges tillfälle att närvara vid 

medlingsmötet, om det inte finns särskilda skäl emot det. Även andra personer kan ges tillfälle 

att närvara vid medlingsmötet, om det är förenligt med syftet med medlingen och det i övrigt 

kan anses lämpligt  

Ett medlingsmöte kan vara känslomässigt påfrestande att delta i. Därför finns möjlighet för 

parterna att ha med sig en stödperson. Eftersom parterna ofta är underåriga, i synnerhet 

gärningspersonerna, blir då vårdnadshavare naturliga stödpersoner. Vårdnadshavare till 

minderåriga parter ska informeras om att parterna erbjuds medling. Däremot är det parterna 

själva som bestämmer om de vill medla eller ej. Ytterst är det medlaren som avgör om det är 

lämpligt med medling (Socialstyrelsen, 2009). Likaså är det medlaren som avgör om det finns 

några hinder för att vårdnadshavare är med på för- och medlingsmöten. Skäl som gör det 

olämpligt skulle kunna vara vårdnadshavare som är inblandade i brottshändelsen är mycket 

aggressiva, försöker ta över mötet, har grava missbruksproblem eller är kriminella. Enligt 

medlingslagen är medling till för båda parter och ska vara uppbyggligt och hjälpa parterna 

vidare i livet. Om någon vårdnadshavare inte respekterar detta undergräver det medlingens 

syften. Det kan vara andra personer som fungerar som stödpersoner till parterna, till exempel 

en lärare på skolan där parten går, en kurator, en äldre släkting eller ett vuxet syskon. 

Jämnåriga kamrater brukar anses olämpliga i rollen som stödperson. Stödpersoner till äldre 

parter kan vara en maka/make, god vän eller släkting (BRÅ, 2007). 

 

9§: Vid medlingsmötet skall målsägande ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av 

brottet och dess följder. Gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför gärningen kom 

att begås och ge sin syn på sin situation. Målsägande kan också framställa önskemål om 

gottgörelse, och gärningsmannen kan framföra en ursäkt för sitt handlande.  

I denna paragrafs första två meningar blir det tydligt att medling så att säga står på två ben – 

den brottsutsatte och gärningspersonen – och således är till för båda parter. Parternas 

respektive berättelser om brottshändelsen samt dess konsekvenser blir en tydlig utgångspunkt 

för vidare dialog. Det anges också att gärningspersonen ska ges möjlighet till någon sorts 

förklaring om varför han/hon begick gärningen. I den sista meningens första sats uttrycks att 

den brottsutsatte kan uttrycka önskemål om gottgörelse, vilket sedan tas upp i lagens sista och 

tionde paragraf. I medlingslagen anges att gärningspersonen kan framföra en ursäkt, men det 



 
 

21 

är uppenbart inget tvång. Att gärningspersonen ber om ursäkt anses ofta som grundläggande i 

medling (se t.ex. Jacobsson m.fl., 2013). Att skriva in ursäkt som något tvingande skulle 

också motsäga medlings frivillighetsrekvisit.  

 

10§: Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är uppenbart 

att innehållet i avtalet inte är oskäligt. Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller 

ett avtal som har träffats mellan parterna, skall medlare se till att åklagaren genast 

underrättas om detta, om det inte är obehövligt 
Den tionde paragrafen kan tolkas som att medlaren kan, men inte är skyldig till att medverka 

till ett avtal. Avtalet är parternas och inte medlingsverksamhetens (Socialstyrelsen, 2009), 

vilket inte tydliggörs i vare sig lag eller förarbeten. Det konstaterades i stället av 

Socialstyrelsen i deras handbok om barn och unga som begår brott (ibid.). Avtalet är inte tänkt 

som ett skadestånd eller istället för ett skadestånd, vilket utdöms i domstol. Avtalet är istället 

att betrakta som en gottgörelse för den brottsutsatte och kan röra en överenskommelse om hur 

parterna ska förhålla sig till varandra i framtiden och/eller att gärningspersonen ska ersätta 

eller reparera något som denne stulit eller förstört (prop. 2001/2:126; BRÅ, 2007; Jacobsson 

m.fl., 2013). Ekonomiska avtal bör, enligt förarbetena (ibid.) vara av det enkla slaget och 

alltså inte ett skadestånd. I de såväl formella som informella kontakter som BRÅ hade med 

brottsofferrörelsen framkom en oro från brottsofferrörelsens sida att den brottsutsattes 

begäran om skadestånd i rätten kan avslås genom avtal som ingås i medling och att den 

brottsutsatte därför kan förlora på det. Det finns emellertid inget som tyder på att så är fallet 

och de flesta, men inte alla, avtal som tar upp ekonomisk ersättning rör små belopp. Det kan 

till exempel handla om självrisken för något stulet eller förstört, ersättning för trasiga 

klädesplagg etc. Det är också den storleksordningen som rekommenderas av BRÅ (2007) och 

Socialstyrelsen (2009) vid avtal som rör ekonomisk ersättning. Om medlaren inte känner sig 

bekväm med det avtal som parterna vill ingå eller som den brottsutsatte kräver, kan han/hon 

med stöd av lagstiftningen neka till att medverka. Om parterna själva vill ingå sådant avtal är 

det fritt för dem att göra så eftersom avtalet är parternas. Medlaren har heller ingen skyldighet 

att se till att avtalet följts. Men om det framkommer att avtal inte hållits, till exempel om den 

brottsutsatte berättar att han/hon inte fått sin gottgörelse ska medlaren underrätta åklagaren. 

Åklagaren kan i sådant fall undanröja en straffvarning och istället väcka åtal. Det kan också 

påverka domstolen om det visat sig att gärningspersonen inte uppriktigt velat ställa till rätta. 

Men ett brutet avtal visar motsatsen och domstolen kan döma till samma påföljd som om 

ingen medling skett. Om rättegång redan skett och domen vunnit laga kraft torde detta dock 

vara obehövligt.  
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Medlingsmodeller 
 

Inom reparativ rättvisa finns olika inriktningar när det gäller värderingar som kan ligga till 

grund för den reparativa praktiken. Detta påverkar såväl inriktning som innehåll i praktiska 

medlingsmetoder samt medlarens förhållningssätt. Strang & Braithwaite (2001) hävdar att det 

finns två olika strömningar i litteraturen: processinriktning respektive värdeinriktning. I den 

förstnämnda beskrivs händelseförloppet som en process där de berörda parterna träffas för att 

diskutera den uppkomna skadan och hur denna ska kunna repareras. I den andra inriktningen 

är det värderingarna som bär upp det reparativa synsättet. Det gäller värderingar som 

exempelvis helande, demokrati, socialt stöd, jämlik kommunikation, omsorg och kärlek. 

Förlåtelse är till exempel ett sådant begrepp som betonas av vissa teoretiker men inte andra 

(Gehm, 2003). Zehr (2002) tillhör den sistnämnda grenen och anser att reparativ rättvisa inte 

primärt handlar om förlåtelse. Enligt Hareide (2006) är den mest kända medlingen i 

Västeuropa kopplad till löne- och arbetsmiljökonflikter. När fler medlingsmodeller växte fram 

i USA på 1970-talet började medling användas även vid andra typer av konflikter, till 

exempel brott. Den nordiska brottsmedlingen tenderar att fokusera på antingen avtalet eller på 

förhållandena mellan människorna, men det beror på typ av brott och parter. Hareide (ibid.) 

har gjort en modell över olika medlingsmodeller och delat in dem utifrån syfte och fokusering 

samt ledande teoretiker och tid för lansering. 

 

Figur 2. Olika medlingsmodeller 

Modellens 

namn 

Den 

ursprungliga 

modellen 

Avtals-

fokuserad 

Kognitiv 

systemisk 

Transformativ Humanistisk Narrativ 

Lansering 1970-talet 1980-talet 1980-talet 1990-talet 1990-talet Från år 2000 

Teoretiker  R. Fisher & 

W. Ury 

J.Haynes & 

”Milanopsykiatr
iker” 

R. Bush & J. Folger M. Umbreit J. Winslade & G. 

Monk 

Huvudmål & 

nyckel- 

begrepp 

Avtal efter en 

process som tar 

känslor på 
allvar 

”vinna/vinn

a” och 

enighet om 
plan för 

framtiden 

Problem-

lösning 

Myndiggörande & 

erkännande 

Dialog & 

förståelse 

Dekonstruktion & 

konstruktion av 

livshistoria 

Tonvikt på att 
identifiera 

känslor 

Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Tonvikt på att 
skapa 

gemensamt 

avtal och plan 

Ja Ja Ja Nej Ja/nej Nej/ja 

Tonvikt på 
förbättra 

relationen 

Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Följer fasta 
faser i 

medlingen 

Ja Ja Nej Nej  Ja  Ja 

Tonvikt på 

faciliterande 

Ja Nej Nej/ja ja Ja  Ja 

Använder 

separata 

möten 

Nej Ja Ja/nej Nej Ja Nej 

(Källa: Hareide, 2006 sid 303) 
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De tre första modellerna ligger i linje med den processinriktade, medan de tre andra kan 

betraktas som mer värdeinriktade.  

Enligt Marklund (2011) vilar medling vid brott på den avtalsorienterade medlingens teoretiska 

grund medan den inspirerats av den transformativa medlingen när det gäller medlarens roll, 

känslor och behov. Medling vid brott skulle med andra ord kunna ses som en slags hybrid 

mellan olika övergripande modeller. Emellertid tycks denna hybrid kunna variera i sin praktik 

mellan de olika medlingsmodellerna. 

Processinriktad medling 

Processinriktad medling är, till skillnad från den värdeinriktade, i högre grad fokuserad på 

själva processen och vad den kan komma att leda till än relationen mellan parterna och 

värderingar såsom försoning och förlåtelse som är fallet med den värdebaserade inriktningen. 

Kännetecknande för den processinriktade medlingen är just att man betraktar medlingen som 

en process som börjar med brottshändelsen och avslutas med ett eventuellt avtal mellan 

parterna och medlarens uppföljning av medlingsmöte och avtal. Utifrån BRÅ: s 

rekommendationer kan medlingsprocessen se ut som nedan.  

Figur 3. Medlingsprocessen9  

 

 

 

 

 

 

(Jacobsson, m.fl. 2013 s. 55) 

Figuren ovan är en så kallad idealtypisk modell för att illustrera hur medlingsprocessen kan se 

ut. Den processinriktade medlingsmodellen inleds när att ett brott begås. Därefter sker en 

polisanmälan. Någon, i allmänhet polisen, tillfrågar gärningspersonen om 

medlingsverksamheten kan ta kontakt. Om gärningspersonen är villig till det förmedlas 

därefter ärendet till medlingsverksamheten. Medlingsverksamheten kontaktar då först 

gärningspersonen för att försöka träffa denne vid ett förmöte. Vid förmötet bedömer medlaren 

gärningspersonens vilja till medling, vilken sedan förmedlas till åklagaren. Vid förmötet 

informeras också gärningspersonen om vad medling innebär och han/hon får berätta om 

brottshändelsen, konsekvenserna av den, tankar och känslor samt annat som kan vara relevant 

i sammanhanget. I det fall gärningspersonen är intresserad av att medla kontaktar medlaren 

den brottsutsatte i syfte att ha ett förmöte med han/henne/honom. Detta förmöte ser ungefär 

likadant ut som det med gärningspersonen. Om båda parter är intresserade av att gå vidare och 

                                                           
9 GP=gärningspersonen BU=den brottsutsatte MV=medlingsverksamheten. 
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träffas genomförs ett gemensamt medlingsmöte. Processen avslutas med någon sort 

uppföljning av det gemensamma mötet. 

När det gäller själva medlingsmodellen i en processinriktad medling, ser den ut som nedan: 

Figur 4. Medlingsmodellen 

Dåtid 

Introduktion, förklaring av vad som kommer att ske                           

Riktlinjer för mötet                                                                                                                    

Vad har hänt, berätta om brottshändelsen 

Hur har detta påverkat dig? Vilka konsekvenser har det fått för dig?                     

Frågor ställs 

 

Vad vill parterna ska ske i framtiden 

Formulera eventuellt avtal                                                                                     

Avslutning, vad händer sedan.                                                                                     

Framtid 

(Lind 2001, sid 5; Brå, 2007, sid 41) 

 

Modellen visar ett medlingsmöte som utgår ifrån ett tidsperspektiv. Mötet inleds med att 

medlare ger en introduktion och berättar om mötets struktur och innehåll samt riktlinjer för 

mötet. Därefter får parterna, i turordning, berätta om brottshändelsen och hur denna påverkat 

dem samt de konsekvenser som parterna upplevt som en följd av brottet. Mötet fortsätter med 

en dialog där parterna kan ställa respektive besvara frågor. Tankar och känslor kan 

kommuniceras: både före och efter brottshändelsen samt de som finns i realtid. Därefter 

fortskrider mötet till att diskutera framtiden. Hur vill man förhålla sig till varandra? Ska till 

exempel ett avtal ingå? 

Förutom indelningen i process-respektive värdeinriktad medling finns modeller med flera 

deltagare. I Sverige är det relativt ovanligt med fler deltagare än parterna och eventuellt deras 

stödpersoner, även om det förekommer. Så kallad stormötesmedling är en medlingsmetod 

(som ofta kallas konferens) där fler personer deltar. Ofta kan det vara familjemedlemmar, 

grannar eller andra representanter från det omkringliggande samhället. Även inom 

stormötesmedling finns olika modeller, den mest kända är den Nya Zeeländska 

familjemedlingsmodellen (Marklund, 2011). När Sverige gjorde en internationell utblick 

hämtade man inspiration från denna (prop. 2001/2002:126). Cirklar är en annan form av 
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medlingsmetod med fler deltagare, men som knappast förekommer i Sverige. Exempel är 

helande-, dialogstyrda- och påföljdscirklar (Marklund, 2011). 

Även om den svenska medlingslagstiftningen uppenbarligen i första hand kan sägas 

representera en process10 finns formuleringar som mer är att likna vid en värdeinriktad 

medling. I den utredning (2002:445) som föregick medlingslagen anges till exempel att 

medlaren bör inta en passiv roll och bara ingripa för att underlätta parternas dialog och belysa 

viktiga saker. I en tidigare rapport från riksåklagaren (Riksåklagaren 1996:6) anges att 

bakomliggande konflikter mellan parterna kan redas ut. Dylika uttalanden stödjer mer en 

värdeinriktad medlingsmodell, där medlaren dels har en mer passiv roll, dels är mer fokuserad 

på parternas relation och eventuella tidigare konflikter. Men det tydliga brottsförebyggande 

perspektivet visar emellertid en processinriktad medlingsform.  

I SOU (1993:35) definierades medling som en 

 

alternativ sanktion som innebär att den unge och brottsoffret träffas inför en tredje person i syfte 

att få fram ett avtal eller ett så kallat förhandlingsresultat samt att detta förfarande äger rum 

utanför det etablerade rättsväsendet (s. 432 f).  

 

Syftet var att få fram ett avtal eller ett förhandlingsresultat och kan därmed ses som en mer 

processinriktad aktivitet. 

 

Avtalsorienterad medling syftar till att tvistande parter ska komma fram till en lösning och ett 

avtal. Medlingen följer en strikt struktur och medlaren gör noggranna förberedelser. Medlaren 

har en aktiv och styrande roll i avtalsmedling. Avtalsorienterad medling förekommer bland 

annat vid affärsmedling, rättsmedling, familjemedling och miljömedling. I Moores (2003, sid 

60) medlingsmodell finns 12 steg: 

1. Etablera en relation med parterna 

2. Välja strategi för medlingen 

3. Samla och analysera bakgrundsinformation 

4. Utforma en detaljerad plan för medlingen 

5. Bygga förtroende och samarbete 

6. Påbörja medlingsmötet 

7. Definiera konfliktfrågor och sätta upp en agenda 

8. Undersöka parternas bakomliggande behov 

9. Generera möjliga lösningar 

10. Värdera förslag till lösningar inför en överenskommelse 

11. Avslutande förhandling 

12. Åstadkomma en formell överenskommelse 

Enligt Butts (2010) har medlarstil definierats som en uppsättning strategier och taktiker. I 

litteraturen har olika medlarstilar formulerats och Butts hävdar att dessa tydligt påverkas av 

den sociala kontext inom vilken medlaren verkar och inte bara medlarens utbildning eller 

känslighet. Dessa medlingsstilar benämns som: evaluerande, faciliterande, diagnostisk och 

                                                           
10 Se exv. LUL 4§ där medling beskrivs som:” Medling är en process där förberedelserna är mycket viktiga”. 
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transformativ. I ett eget empiriskt material återfanns Butts de olika stilarna (se bl.a. appendix 

B) och beskrev dessa som:  

Evaluerande – den här stilen kännetecknas av att medlaren kan kritisera parternas positioner, 

exempelvis genom att påpeka att någon av dem var oresonlig. Medlaren kan också använda 

press för att få parterna att gå framåt i processen och mot ett avtal. I denna stil är medlaren också 

ointresserad av att undersöka underliggande orsaker till konflikten. Den evaluerande stilen kan 

sägas påminna om avtalsorienterad medling. 

Faciliterande – här försöker medlaren skapa en atmosfär där en kompromiss kan göras och de 

undviker att kritisera parternas beteenden och positioner. Medlaren uppmuntrar istället parterna 

att försöka hitta lösningar. Inte heller dessa medlare är intresserade av underliggande orsaker till 

konflikten. 

Diagnostisk – här försöker medlaren hjälpa parterna att identifiera hur och varför de kommit i 

konflikt och istället hitta lösningar samt även att försöka reparera relationen. I denna 

medlingsstil letar medlaren efter underliggande orsaker. 

 Transformativ – i denna stil fokuserar medlaren på parternas dialog, inte att de ska komma 

överens. Medlaren är tydligt icke direktiv och bevarar parternas autonomi. Medlaren ger råd 

endast om parterna efterfrågar det, och knappt ens då. 

Av Butts olika medlingsmodeller/stilar kan den evaluerande och diagnostiska inrymmas i 

processinriktad medling. Den evaluerande kan liknas vid avtalsmedling. 

Värdeinriktad medling 

Förespråkare för en mer värdeinriktad medling har bland annat hämtat inspiration från till 

exempel socialpsykologi. De anser att människor som regel inte söker sig till 

medlingsverksamheter för att få hjälp med att ta tillvara sina rättigheter, målet är istället att få 

hjälp till självhjälp. Medlarnas uppgift blir därför att låta parterna styra processen genom att 

ge dem båda parter röst (Bush, 2002). Enligt detta perspektiv genererar konflikter oftast en 

känsla av svaghet och oförmåga hos parterna. De blir självupptagna och misstänksamma mot 

den andra parten. Detta blir en negativ spiral, ju svagare personen känner sig desto mer 

fientlig blir han/hon till den andra personen och konflikten eskalerar. Medlarens uppgift blir 

att försöka stoppa och ändra riktningen på spiralen genom att få parterna att hitta sin egen 

styrka och i den mån det är möjligt förstå den andre partens perspektiv för att gå vidare. Den 

nedåtgående spiralen handlar om försvagning,11respektlöshet, demonisering och alienation 

både från sig själv och från den andra parten. Resurserna för förändring finns hos parterna 

själva, deras inneboende styrka värdighet och medkänsla som mänskliga individer. 

Transformeringen av konflikten innebär att den nedåtgående negativa spiralen förändras till 

en mer positiv; ju starkare en individ blir, desto mer öppen blir han/hon gentemot den andra 

parten. 

Inom denna medlingsmodell ser man på konflikten som en kris i interaktion. Människor är 

individer men samtidigt beroende av varandra. De mår därför dåligt om interaktionen mellan 

dem är negativ. Vid konflikter uppstår framför allt två problem; individerna blir självupptagna 

och mindre benägna att förstå den andres perspektiv samt att individerna tappar kraft och 

                                                           
11 Det engelska uttrycket är ”disempowerment”. 
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förmåga. Detta leder till en nedåtgående spiral som de kan bryta med hjälp av medling. Folger 

& Bush (1996) hävdar att parterna kan vända den nedåtgående spiralen till en mer 

konstruktiv; från självupptagenhet till mottaglighet, från maktlöshet till styrka. Det finns två 

centrala begrepp ”empowerment” och ”recognition”.  

Empowerment handlar om egenmakt, det vill säga förmågan att förstå sina egna behov och 

intressen för att fatta bättre beslut. Konflikten ska betraktas som en möjlighet för parterna att 

stärka sin egenmakt. Recognition handlar om bekräftelse, när individen har fått en förståelse 

för sina egna behov kan han/hon även ta till sig den andres. När båda parterna hamnar i denna 

fas kan de ta del av varandras perspektiv, höra och bekräfta varandra.  

Det viktiga blir inte att komma fram till ett avtal, det är förändringen, transformeringen av 

parterna som är det centrala. I denna typ av medling ges parterna stort inflytande och 

medlaren ska ha en mer stöttande roll. Det finns med andra ord en stor tilltro till individernas 

egen förmåga att lösa konflikten.  

Hur processen ska gå till bestäms i hög grad av individerna och medlaren ska därför aktivt 

lyssna, sammanfatta och ställa frågor om hur de vill att processen fortsättningsvis ska 

genomföras. Medlaren är aktiv men inte styrande. Medlaren är tillåtande och inte rädd för att 

starka känslor ska komma till uttryck. 

Medlingen betraktas dock inte som en linjär process utan något som rör sig fram och tillbaka. 

Även om man inom det transformativa perspektivet inte ignorerat möjligheterna att lösa 

specifika problem så är medlarnas huvudsakliga roll är att hjälpa individerna till 

empowerment och recognition genom att få dem att själva göra positiva interaktionella skiften 

i kommunikationen med den andra parten (Bush & Pope, 2002). Folger & Bush (1996 s. 266 

ff) anger tio ”hallmarks” som anger vilken utgångspunkt medlaren bör ha och hur medlingen 

bör genomföras. 

1. Förberedelser är viktiga och förmöten kan hållas med båda parterna en eller flera 

gånger. Medlaren bör inledningsvis upplysa parterna om att målet med medlingen är 

att hitta ett forum för empowerment och recognition. Vad som sägs inledningsvis är 

viktigt eftersom det kommer att påverka hela medlingssituationen. Det viktiga är inte 

att komma överens om någon typ av avtal, målet är istället att förstå sig själv och den 

andre. Medlaren bör därför ta reda på vad parterna vill ha ut av medlingen och stödja 

parternas egna val i processen. Det kan därför vara relevant att ha förmöten med båda 

parterna. Parterna själva bestämmer målen, hur processen ska se ut och vilka regler 

som ska gälla. 

2. Det är parternas eget val som står i fokus och medlaren ska inte försöka finna 

lösningar. Parterna väljer själva vad de vill börja prata om och vilka mål de har. Det 

viktiga är istället att parterna får insikt i sin egen och den andra partens roll. Medlarens 

uppgift blir att lyssna och observera. Parternas uttalanden ska betraktas som viktiga 

markörer för transformativa skiften i kommunikationen. 

3. Parterna vet bäst och medlaren ska inte ge råd. Medlaren kan däremot uppmuntra, 

supportera och hjälpa till att förbättra kommunikationen mellan parterna och göra dem 

medvetna, t.ex. om maktobalans genom att sammanfatta och upprepa vad parterna 

själva sagt genom att reflektera och/eller summera. 
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4. Parterna har själva resurser att lösa konflikten och är själva experter och har kapacitet 

att hantera konflikten. Det är därför inte medlarens uppgift att avbryta medlingen, det 

är upp till parterna. 

5. Medlaren bör lyssna, vara tillåtande och lyhörd inför parternas känslor. Att parterna 

uttrycker sina känslor är viktigt för att få dem att uppleva empowerment. De ska därför 

inte ignoreras. Parterna ska istället beskriva sina känslor. Medlaren uppmuntrar 

ömsesidig bekräftelse. 

6. Medlaren bör tillåta parterna att vara osäkra eftersom det kan leda till empowerment. 

Osäkerheten bör istället utforskas. 

7. Medlaren bör vara fokuserad på situationen just nu, målet är inte att hitta en lösning på 

problemet. Både den verbala och icke verbala kommunikationen granskas. 

8. Medlaren bör vara lyhörd inför parternas upplevelser av tidigare händelser. Genom 

historien får medlaren en förståelse för hur parterna kan stärkas när det gäller 

empowerment och recognition. 

9. Konflikter kan vara en lång process. Konflikten är en del av en längre 

interaktionsprocess mellan parterna och det är upp till parterna att själva analysera och 

hitta lösningar. 

10. Små steg räknas och det är upp till parterna att använda den tid de behöver. 

Medlarna har inte rollen som samtalsledare utan ska istället fungera som ett 

kommunikationsstöd. De kan respondera på parternas berättelser genom att reflektera, 

summera, ”checking-in” och ställa frågor under hela medlingsprocessen, om och om igen 

(Bush & Pope, 2002). Checking-in innebär att medlaren summerar och ställer en uppföljande 

fråga till exempel: Hur vill du gå vidare? Detta kan användas som en intervenering när 

parterna har kommit till en punkt där de måste välja hur processen ska fortlöpa. Det finns en 

risk med att ställa för många frågor då det kan leda till att medlaren styr processen för mycket. 

Tystnad kan också vara en del av kommunikationen då det ger tid till eftertanke. Det är även 

viktigt att vara medveten om att den icke-verbala kommunikationen har betydelse. Medlaren 

kan, omedvetet genom ögonkontakt uppmana parterna att prata. 

När vi genomförde vår studie 2008-2010 (Jacobsson m. fl., 2013) använde de flesta 

medlingsverksamheterna en mer processinriktad medlingsprocess, liknande den som lärdes ut 

av BRÅ. En medlingsverksamhet använde dock en mer värdeinriktad, i linje med den 

transformativa medlingen. Vi kom även i kontakt med lokala medlingsmodeller, bland annat 

typer som då benämndes som Kalmar- respektive Östersundsmodellen (mer information om 

denna finns nedan). I föreliggande studie var vi intresserade på att få svar på om det 

utvecklats ytterligare medlingsmodeller och hur medlingsverksamheterna förhöll sig process- 

respektive värdeinriktade förhållningssätt.  
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Den empiriska studien 

Detta kapitel innehåller resultat från våra intervjuer med medlingsansvariga i kommunerna. I 

kapitlet behandlas hur för- och medlingsmötena går till, vilka typer av brott kommunerna 

medlar i, hur medlingsorganisationerna ser ut och värderingar kring medling vid brott. 

Studiens design 

Det empiriska materialet består av strukturerade telefonintervjuer med medlingsansvariga i 

åttiotre kommuner/medlingsverksamheter som besvarade ett frågeformulär bestående av sex 

huvudområden med olika delfrågor plus uppgifter om eventuell samordnande funktion. 

Formulären är semistrukturerade, med vissa frågor med fasta svarsalternativ och vissa öppna 

frågor. Områdena var: 

1. Brottstyper som verksamheterna valde att inte medla i och orsaker till det samt 

medlingsmetoder vid snatteri 

2. Uppgifter om medlarna och tid för medling 

3. Medlingsmodell med frågor kring struktur, nerskrivna riktlinjer, samarbete med andra 

kommuner och myndigheter, avtal och antal parter i medling. 

4. Frågor kring förmötet och hur detta vanligen gick till 

5. Frågor kring medlingsmötet och hur detta vanligen gick till 

6. Värderingar bakom medling 

Slutligen fick medlarna möjlighet att komma med övrig information/kommentarer som de 

ansåg vara viktig/a.  

Konstruktionen av frågeformuläret skedde mellan januari och april 2015. Intervjuerna 

genomfördes under perioden våren 2015 till våren 2016. För att lokalisera kommuner som 

erbjöd medling och vilka som var medlingsansvariga genomförde vi inledningsvis 

internetsökningar på kommunernas hemsidor. Vid vissa kommuner var det enkelt att hitta 

både medling och ansvariga då detta framgick tydligt på kommunernas hemsidor. I de flesta 

av dessa har kontaktuppgifter till ansvariga personer eller avdelningar funnits och vi har 

antingen via mail eller telefon kontaktat ansvariga och bokat tider för telefonintervjuer. 

I andra kommuner fick vi genomföra visst ”detektivarbete” för att hitta medlingsverksamheter 

då medling vid brott inte legat som en egen verksamhet och/eller rubrik utan varit invävd i 

annan social verksamhet med andra rubriker. Där kontaktade vi ansvarig för den 

avdelning/enhet som medling eventuellt kunde tillhöra för att få kontaktuppgift till 

medlingsansvarig person. 

I övriga kommuner har vi via kommunens växel eller officiella e-post kommit i kontakt med 

medlare. I vissa fall fick vi ett namn på medlingsansvarig, ibland ett namn på någon annan. I 

de flesta av de sistnämnda fallen visade det sig att kommunen inte hade någon medling alls. I 

några fall har man från kommunens sida inte känt till vad medling är och vi hänvisades till 

personer/avdelningar med helt andra funktioner. I några andra fall var uppgifterna på 

hemsidan gamla och inaktuella. Det innebar att det fanns uppgifter om medling och dokument 

- men ingen verksamhet vid den tid som vi genomförde studien. Ett exempel är ett fall där det 
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på kommunens hemsida framgick att polisen ansvarade för verksamheten. Vid kontakt med 

polisen blev vi hänvisade till en speciell person där, vilken i sin tur hänvisade till en 

verksamhet inom kommunen. Denna slussade oss vidare till en enhetschef som i sin tur 

slussade oss till ansvarig för medling i en grannkommun. Denne, vars kommun redan besvarat 

enkäten, upplyste oss om att den förstnämnda kommunen inte har någon medling och att de 

själva inte hade något medlingsansvar för den aktuella kommunen. 

Det har således inte varit helt enkelt att lokalisera ansvariga för medling i de olika 

kommunerna och en slutsats man kan dra är att det i vissa kommuner kan vara svårt för 

gärningspersoner och brottsutsatta att mötas i ett medlingssamtal då det finns knapphändig 

eller ingen information alls om medling, trots att de enligt lagstiftningen har rätt till detta.  

När vi kommit i kontakt med ”rätt” person, per mail eller telefon, bokade vi tid för 

telefonintervju. I några fall fick vi boka om tiden på grund av sjukdom eller oväntade akuta 

arbetsuppgifter. Intervjuerna har, med några få undantag, tagit mellan 45 och 70 minuter att 

genomföra. I de fall kommunerna hade skriftliga dokument i form av riktlinjer, 

samarbetsrutiner och arbetsstrukturer bad vi att få dessa skickade till oss (e-post eller vanlig 

post). 

Vi har genomfört telefonintervjuer med totalt åttiotre personer. Tjugotre av kommunerna hade 

en samordnande funktion för mellan totalt två och tretton kommuner (inklusive den egna 

kommunen). Totalt samordnade dessa kommuner medlingsverksamheter i etthundrafyra 

kommuner.  

Sjuttiosju kommuner uppgav att de hade egen medlingsverksamhet, etthundrafyra kommuner 

ingick i ett samarbete, sjuttiosex kommuner hade ingen medling och trettio kommuner 

responderade inte på våra kontaktförsök eller uppgav att de inte hade tid (t.ex. p.g.a. 

omorganisation) eller ville delta. Tre kommuner angav att de höll på att starta upp medling 

vid tidpunkten för kontakt.  

Bortfallet utgörs således av trettio kommuner. Av dessa fanns medling som rubrik på 

hemsidan och kontaktperson i sex kommuner. I två eller tre av dessa såg det ut som att 

kommunerna hade medling men vi kom ändå inte i kontakt med personerna. I flertalet av de 

övriga kommunerna är det troligt att det inte fanns någon fungerande medling. 

Vi har även samlat in skriftligt material; information från etthundrasextiofem hemsidor, 

fyrtiofem broschyrer som handlar om medling och ett trettiotal övriga dokument som 

medlingsverksamheter skickat till oss. 

Intervjuaren (Wahlin eller Jacobsson) har fyllt i frågeformulär och (Wahlin har) sedan kodat 

in uppgifter i ett statistikprogram (SPSS) där de omvandlats till siffervariabler utifrån ett på 

förhand skapat kodschema. Öppna frågor har antingen kategoriserats på förhand och därefter 

kodats in på samma sätt som frågor med fasta svarsalternativ eller kategoriserats manuellt 

efter olika frågeområden. Materialet har sedan studerats deskriptivt samt analyserats i relation 

till projektets frågeställningar.  



 
 

31 

Resultat 

Vår undersökning visar att medling förekom, mer eller mindre, i etthundraåttioen kommuner, 

det vill säga cirka två tredjedelar av landets alla kommuner och var organiserat i åttiotre 

verksamheter. När det gäller hur många medlingsärenden kommunerna hade valde vi att inte 

ställa frågan till våra respondenter. Orsaken är att syftet med vår studie inte var att kartlägga 

hur omfattande medlingen i landet var utan istället studera hur kommunerna arbetade med 

medling. Frågeformuläret var relativt omfattande och vi ville därför inte ställa ytterligare 

frågor för att besvära respondenterna (vilka ofta var mycket arbetsbelastade) med att plocka 

fram statistik. Många uttryckte dock att medlingen förde en tynande tillvaro: från att ha haft 

en relativ regelbundenhet i medlandet tycktes det i många kommuner mest handla om ströfall. 

Vi kommer att ta upp denna fråga längre fram i rapporten.  

Brott som medlas i 

Som vi tidigare angivit ger medlingslagen utrymme för att medla i alla typer av brott, det 

finns inget förbud mot något särskilt brott. Lagstiftarens hållning var istället att inga brott bör 

uteslutas genom lagstiftning. Det finns dock vissa riktlinjer i den proposition som föregick 

lagen (prop. 2001/2002:126). Dessa handlar om försiktighet vid vissa brottstyper som 

sexualbrott eller våld mot anhöriga, till exempel kvinnor i nära relationer. Vid brottsofferlösa 

brott, som exempelvis narkotikabrott, ansåg utredarna att medling inte är möjligt. I denna 

studie uppgav fyrtiofem procent, alltså knappt hälften av verksamheterna att man har valt bort 

vissa brottstyper från medling. I nästan samtliga verksamheter handlade det om sexualbrott 

(specificerat som exempelvis våldtäkt eller sexualbrott i allmänhet) eller våld i nära relation. 

Brottsofferlösa brott som kategori nämndes också av många. Några verksamheter tog även 

upp grova våldsbrott (grov misshandel, mord, dråp), snatterier och så kallade hedersrelaterade 

brott. Det tycks således som många verksamheter valt att följa propositionens 

rekommendationer i detta fall. 

Snatterimedlingar har varit föremål för diskussioner genom åren. Det har varit svårt att hitta 

belägg för brottsförebyggande effekter eller specifik nytta för de brottsutsatta vid dylika 

medlingar (se t.ex. BRÅ, 2005:14; 2007) Det har dock funnits de som hävdat motsatsen 

(Sehlin, 2009) och som ansett att recidivrisk minskat efter medling vid snatterier. 

Förespråkarna för snatterimedling har hävdat att man ”stämmer i bäcken” och förhindrar en 

fortsatt brottslig livsstil då snattarna ofta är mycket unga. En annan anledning har varit att 

eftersom många som begått snatterier är under straffmyndig ålder (15 år) och att medlingen 

kan utgöra en markering från vuxensamhället eftersom det inte blir några andra repressalier 

för den unge. Argumentet kan dock ses som en motsats till medlingens egentliga syfte, det vill 

säga att medlingen ska vara en dialog mellan parterna, något som ska skapa insikt och helande 

så att båda kan gå vidare i livet. Ett annat argument som ibland uppgivits som skäl för att 

medla vid snatterier är att det kan ha läkande effekt på den brottsutsatte. Det kan till exempel 

handla om fall där en butiksägare upplevt snatteriet som ett mer personligt angrepp och/eller 

om det är ett ungt butiksbiträde som kan känna sig hotad av ett gäng ungdomar som kommer 

in i butiken. Förespråkare mot snatterimedlingar har angivit bristen på vetenskaplig evidens 

för positiva effekter och att därför velat satsa på medling i dess mer egentliga bemärkelse.  
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I föreliggande material har knappt två tredjedelar av verksamheterna angivit att de använde en 

särskild metod/modell vid snatterier. Det vanligaste var att de inte hade något förmöte eller att 

de hade det per telefon och/eller medlade direkt i butikerna. Vissa verksamheter hade också 

ett system där gärningspersonen skrev ett ursäktsbrev eller ett så kallat ångerkort och sedan 

gick till butiken, bad om ursäkt och fick en underskrift av företrädaren för butiken som sedan 

återlämnades till medlingsverksamheten. Någon verksamhet samlade också ungdomar som 

snattat och hade sedan ett gemensamt möte med tillsammans med vårdnadshavare, 

socialtjänst och polis. Vissa hade uppföljningar endast med vårdnadshavarna. Det tycks som 

att dessa verksamheter, i linje med diskussionerna ovan, inte ville ägna för mycket tid åt 

snatterier men ändå göra en markering. Ett annat argument har varit att butikerna hade mycket 

att göra och därför inte tid med några snatterimedlingar, åtminstone inte att komma till 

medlingsverksamheten för detta. 

Medlare och deras tid för medling 

När det gäller antalet medlare i verksamheterna fanns det upp till elva personer som var 

involverade.12 Antalet medlare var givetvis kopplat till verksamhetens omfattning och antalet 

kommuner i samarbete. Den kommun som hade nio medlare samordnade tretton kommuner. 

Elva av de totalt tjugotre samordnande kommunerna hade endast en medlare, trots att de 

samordnade mellan två (inklusive den egna kommunen) och nio kommuner (det sistnämnda 

var ett fall). Det är således inte givet att samordnande kommuner har många medlare. De som 

uppgivit att de hade fler än en medlare var oftast stora kommuner alternativt att de använde 

lekmän som medlare. I några fall fanns tjänstemän (oftast socialarbetare) med andra 

arbetsuppgifter men som kunde medla vid behov. Sjuttio procent av verksamheterna hade 

enbart tjänstemän som medlare. Några få hade både tjänstemanna- och lekmannamedlare och 

de övriga endast lekmän som medlare (sjutton procent). Fler kvinnor än män var medlare.  

Av de intervjuade medlingsansvariga medlade cirka två tredjedelar själva (i många fall fanns 

ingen annan medlare). En tredjedel fungerade endast som samordnare. Dessa uppgifter 

samstämmer med vår tidigare studie, BRÅ:s dokumentation (2008a) och Socialstyrelsens 

översyn (2012) som visade att de flesta medlare var kvinnor och tjänstemän.  

Lekmän som medlare är i första hand ett nordiskt fenomen (se t.ex. Mestitz & Ghetti, 2005; 

Willemsens, 2008a).13 Norge och Finland har system med enbart lekmannamedlare (BRÅ, 

2005:14; 2008a). Sverige har däremot i huvudsak använt sig av tjänstemannamedlare. 

Medlingslagens proposition (2001/02:126) tar inte ställning i frågan utan menar att 

medlingsverksamheterna själva kan besluta. 

I medlingslagens proposition (ibid.) diskuteras medlarnas utbildning, något som lyfts fram 

som viktig för att säkerställa kvalitet på medlingen. Det ställs emellertid inget explicit krav på 

att medlarna ska vara särskilt utbildade för ändamålet. I Europarådets rekommendationer från 

2007 rekommenderas att medlarna får adekvat utbildning samt handleds och vidareutbildas.  

As a minimum, the following items should be covered in mediation training:  

                                                           
12 I en kommun anlitades en medlare vid behov/för uppdrag, men man hade ingen någon speciell anställd för 

detta. 
13 Finns också i t.ex. Skottland, Slovenien och Portugal (Willemsens, 2008). 
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▪ principles and aims of mediation,  

▪ attitude and ethics of the mediator,  

▪ phases of the mediation process,  

▪ basic knowledge of criminal justice system  

▪ the relationship between criminal justice and mediation,  

▪ indication, structure and course of mediation,  

▪ legal framework of mediation,  

▪ skills and techniques of communication and of work with victims, offenders and 

others engaged in the mediation process, including basic knowledge on reactions of 

victims and offenders,  

▪ skills and techniques of mediation,  

▪ adequate amount of role plays and other practical exercises,  

▪ specialist skills for mediation in cases of serious offences and offences involving 

minors,  

▪ various methods of restorative justice,  

▪ assessment of knowledge and competence of the trainee. 

 

This training should be followed by supervision, mentoring and continuing professional 

development.” (s 90). 

 

Såväl Brottsförebyggande rådet (2005:14; 2008 a, 2008b) som Socialstyrelsen (2009, 2012) 

menar att utbildning är viktig. I denna studie hade drygt 85 procent någon form av 

medlarutbildning. I de fall medlarna inte utbildats nämndes olika skäl till det, till exempel att 

kommunen inte vill bekosta det, att personen i fråga under många år arbetat som terapeut och 

därför inte anser sig behöva utbildning, att man ”gått bredvid” medlare och lärt sig den vägen 

eller att man hade tillgång till handledning.  

 

Efter att Brottsförebyggande rådet avslutade sitt regeringsuppdrag med medling har det inte 

funnits någon offentlig instans som tillhandahåller medlarutbildning. Detta påtalades av såväl 

BRÅ när de avslutande sitt uppdrag som av forskare och andra medlingsintresserade. I brist 

på nationell utbildningsinstans är kommunerna från år 2008 hänvisade till privata aktörer. De 

medlarutbildningar som idag erbjuds privat omfattar mellan en till fyra dagar. Cirka hälften av 

medlarna i vårt material hade också utbildats av olika utbildningsföretag.14 Lite mer än en 

femtedel hade gått BRÅ:s gamla utbildning på fyra dagar. Några hade utbildats vid respektive 

medlingsverksamhet. Vissa av de verksamheter som hade flera medlare hade både utbildats av 

BRÅ och privata företag. 

 

De flesta medlare var således tjänstemän vid kommunernas socialtjänst. Endast tre av dessa 

personer arbetade heltid med medling. De andra hade en del av sin arbetstid vikt för medling 

alternativt fick medla när det kom in uppdrag eller när vederbörande hade tid. Knappt en 

fjärdedel hade så kallad öronmärkt tid för medling och sju personer hade medling som ett 

halvtidsarbete. De övriga hade mellan fem och sjuttio procent av arbetstiden vikt för medling. 

Detta ligger inte i linje med de förslag som BRÅ hade. De ansåg att de som arbetade med 

medling behövde öronmärkt tid för att verksamheter skulle kunna bedrivas framgångsrikt. Att 

medlarna inte utbildats kan bero på fler orsaker. Dels kan det handla om att kommunerna inte 

uppmärksammat kunskap om medling som en framgångsfaktor eller att de av olika orsaker 

inte prioriterar verksamheten. Dels kan orsaken vara den motsatta; att det inte kommer in 

                                                           
14 De flesta som utbildats av dessa hade gått sin medlarutbildning hos Institutet för Medlarutbildning i Sverige 

(IMSE) eller Pia Törnstrand.  
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tillräckligt med medlingsärenden till kommunerna och att det därför inte finns behov av 

öronmärkt tid. 

 

Nästan samtliga tillfrågade uppgav att deras verksamheter hade en, mer eller mindre, tydlig 

struktur för hur medling ska gå till. Tre fjärdedelar berättade att de hade policydokument för 

detta. Av de policydokument vi tagit del av utgick samtliga utom en från den processinriktade 

medlingsmodellen. 

Vid vissa medlingsverksamheter hade de som rutin att alltid vara två medlare. Det var dock 

inte det vanligaste. I vårt material var det endast sex procent av verksamheterna som hade 

rutiner av att vara två medlare. Cirka två tredjedelar angav att de var två vid speciella fall. 

Exempel på det var att försöka skapa en trygg atmosfär eller balans i rummet då det fanns 

många inblandade parter, vid komplicerade eller komplexa fall, allvarliga brott eller upprörda 

känslor. Enligt intervjuerna kunde de också bero på att nya oerfarna medlare behövde stöd 

eller att en medlare som inte medlat under en period kände sig ringrostig. I ungefär två 

tredjedelar var det inte aktuellt med två medlare då det bara fanns en medlare att tillgå. 

Det händer att flera gärningspersoner begår brott mot en ensam person, att en gärningsperson 

begår brott mot flera personer eller att det är flera inblandade gärningspersoner och 

brottsutsatta i samma brottshändelse. Det tycks dock inte vara särskilt vanligt med fler parter 

– gärningspersoner och brottsutsatta – vid samma medlingstillfälle. Cirka två tredjedelar 

angav att de aldrig medlade med en brottsutsatt och flera gärningspersoner, sjuttioåtta procent 

att de aldrig medlade med flera brottsutsatta och en gärningsperson och sjuttiofyra procent att 

de aldrig medlade med flera gärningspersoner och brottsutsatta.  

Samarbete med andra kommuner och myndigheter 

Det är ofta ett ensamt arbete att vara medlare med tanke att det i många kommuner endast 

finns en person. Vid behov av kontakt, gemenskap och för att diskutera sitt arbete får många 

därför söka sig över kommungränserna. Somliga kommuner har bildat nätverk som träffas då 

och då. Mötesfrekvensen tycktes dock inte vara särskilt tät för dessa möten, kanske en till två 

gånger per år. Det förekom också att andra aktörer såsom polis och åklagare var med i 

nätverken.  

Det var knappt två tredjedelar av medlingsverksamheterna som samarbetade med andra 

medlingsverksamheter. Av de tjugotre kommuner som samordnade medling även i andra 

kommuner uppgav åtta att de inte samarbetade med andra.  

För att medling alls ska kunna genomföras i enlighet med gällande lagstiftning krävs 

samarbete mellan de olika aktörer som berörs av medling. Polisen är den som i allmänhet 

förmedlar ärenden (Jacobsson m. fl, 2013; Socialstyrelsen, 2009; 2012; BRÅ, 2005; 2008a) 

till medlingsverksamheten och ska också göra detta i enlighet med polisens föreskrifter (FAP 

2008:5). I praktiken ser det emellertid mycket olika ut och många angav att det fanns ett 

ointresse hos polisen. En orsak till de problem som respondenterna ansåg fanns, var att 

polisen omorganiserades under år 2015. En annan förklaring som medlarna hade var att 

gärningspersoner erkände delaktighet i brott i mindre utsträckning än tidigare. Det är dock 
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knappast det enda skälen till att inte polisen inte förmedlade ärenden då det ända sedan 

medlingslagen trädde i kraft (se BRÅ, 2007b) uppgivits som ett problem. Lite mer än åttio 

procent av våra respondenter uppgav att de hade någon typ av regelbundet samarbete med 

polisen: tjugofem procent hade skriftliga och fyrtio procent muntliga samarbetsrutiner. 

Femton procent hade både skriftliga och muntliga samarbetsrutiner. 

Åklagarens riktlinjer för hur man ska hantera medling har förtydligats de senaste åren. I 

Åklagarmyndighetens RättsPM (2013:8) framgår det bland annat att åklagaren bör se till att 

frågan om ”medling tas upp av andra aktörer och att åklagaren bör se till att ”medling 

genomförs i så stor utsträckning som möjligt”. Åklagaren anser således att de aktivt ska verka 

för att medling ska ske. Med utgångspunkt från de svar som vi fått i denna studie finns 

emellertid tveksamhet i om de lyckas leva upp till dessa mål. Samarbetet med åklagaren var 

något mindre vanligt än polisen, tjugotvå procent sade att de inte hade några samarbetsrutiner 

alls. När det fanns rutiner för samarbete var det vanligtvis muntliga, även om skriftliga och 

både skriftliga och muntliga rutiner fanns.15 Samarbete med kriminalvården var betydligt 

mindre vanligt. Närmare åttio procent svarade nej på den frågan och endast några få procent 

hade skriftliga samarbetsrutiner med kriminalvården. 

Tre fjärdedelar av de intervjuade uppgav att de hade samarbetsrutiner med socialtjänsten. 

Några lät förvånade eller roade på frågan och sade att de själva var socialtjänst och några att 

de ”ju satt på socialtjänsten” och därmed träffade kollegor varje dag.  

Samarbete och rutiner kring medling är emellertid inte givet. Tjugofem medlare/samordnare 

ansåg att de helt saknade samarbetsrutiner kring medling. Eftersom medling är att betrakta 

som en egen och självständig gren av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2009) och med egen 

sekretess så finns det knappast några självklarheter om hur verksamheten ska bedrivas. 

Indirekt medling och avtal  

Med indirekt medling menas att parterna inte träffas i ett personligt möte. Det är istället 

medlaren som framför vad parterna vill säga till varandra. Orsaken kan vara att parterna bor 

långt ifrån varandra eller inte vill mötas.16 Det kan finnas känslor av rädsla, oro, ilska eller 

skam bakom den bristande viljan att ses fysiskt. Trots dessa känslor kan parterna eller någon 

av dem ändå vilja ställa frågor, framföra en ursäkt, dela sina känslor eller berätta något för 

den andra parten. Det kan handla om att den unge gärningspersonen skriver ett brev till den 

brottsutsatte, ett brev som medlaren antingen skriver tillsammans med gärningspersonen eller 

som denne läser igenom innan vederbörande lämnar det till den brottsutsatte. Det kan också 

vara så att medlaren endast förmedlar det parterna vill ha sagt till varandra via telefon eller ett 

personligt möte. 

Närmare sextio procent av verksamheterna genomförde indirekta medlingar. Några av 

respondenterna kände inte till termen indirekt medling men när vi förklarade innebörden var 

det flera som berättade att de gjorde det ibland.  

                                                           
15 Tjugosex procent muntliga, fyrtiofem procent skriftliga och sex procent hade både muntliga och skriftliga 

rutiner. 
16 Medling vid långa avstånd kan idag lösas med den teknik som finns tillgänglig, som exv. telefon, Skype eller 

Facetime. 
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En medling kan avslutas med ett avtal om gottgörelse. Enligt medlingslagens tionde paragraf 

ska medlaren medverka till ett avtal endast om innehållet inte är oskäligt. Vad som menas 

med oskäligt är inte helt klart och lagens proposition ger ingen egentlig vägledning. Det kan 

vara att den brottsutsatte begär oproportionerligt stora ekonomiska summor eller att 

gärningspersonen ska utföra arbete som kan anses vara orimligt innehållsmässigt eller i 

förhållande till brottets svårighetsgrad. Ett medlingsavtal kan annars handla om en mindre 

ekonomisk summa avsedd att täcka självrisken för något stulet eller förstört, ersättning för ett 

söndertrasat klädesplagg eller liknande. Det kan också handla om att utföra några timmars 

arbete för att reparera något som förstörts eller som en kompensation. Det vanligaste avtalet i 

vårt material tycktes emellertid handla om beteende: hur parterna skulle bete sig gentemot 

varandra i framtiden. Det kunde gälla två ungdomar som gick i samma skola eller bodde i 

samma område och som därför träffades dagligen eller näst intill dagligen. Ville de i 

fortsättningen hälsa på varandra eller inte? Hur skulle deras respektive kamrater förhålla sig 

till motparten, skvaller i kamratgruppen etc. Det kunde också handla om ett avtal där 

gärningspersonen lovade att inte skada eller smäda den brottsutsatte eller att de inte skulle 

smäda varandra, bråka och så vidare. Dessa så kallade beteendeavtal var vanligast då bägge 

parter var ungdomar, men förekom även då den brottsutsatte varen vuxen och parterna till 

exempel bodde eller vistades i samma område. 

Nästan samtliga medlingsverksamheter i materialet genomförde avtal om gottgörelse, 

muntliga och eller skriftliga. Somliga (ca tjugotre procent) uppgav de alltid gjorde avtal, 

medan de övriga gjorde det ibland. Enligt BRÅ:s studier (2005; 2007b) var det vanligaste 

beteendeavtalen, avtal om ekonomisk ersättning och arbete var mindre vanligt. I denna studie 

tycks ekonomiska- och arbetsavtal ha blivit vanligare, även om det fortfarande var vanligast 

med beteendeavtal. Enligt rekommendationer bör de ekonomiska beloppen inte vara för höga 

så att de liknar skadestånd (prop., 2001/2001:126; Socialstyrelsen, 2009; BRÅ, 2007). 

Skadestånd regleras lämpligast av domstolen för att reducera risken för att den brottsutsatte 

inte ska få det som denne har rätt till, alternativt att den brottsutsatte inte ska kunna få ett 

oskäligt belopp i förhållande till den skada som vållats. Ett avtal i medling är också enbart ett 

avtal mellan parterna (Socialstyrelsen, 2009). Medlingsverksamheten medverkar till avtalet, 

men har ingen del i det och ska heller inte ha någon kopia av det. 

Medlingslagen föreskriver dock att medlaren har anmälningsplikt till åklagaren om det 

framkommer att avtalet inte hållits, om det inte anses obehövligt. Medlaren har dock ingen 

explicit uppföljningsplikt. Anmälningsplikten gäller således endast om det framkommer att 

avtalet brutits. Avtalen är juridiskt bindande, även muntliga sådana (BRÅ, 2007). 

Förmötet och hur detta vanligen gick till  

Enligt medlingslagens sjunde paragraf ska parterna förberedas inför medlingen, vilket 

vanligen sker med hjälp av ett förmöte. Respondenterna fick med egna ord berätta hur 

förmötena i deras verksamheter gick till. Vissa hänvisade helt kort till BRÅ:s modell och 

handbok (2007). Någon hänvisade till en annan utbildares modell och några få visste inte 

eftersom de inte medlade själva. Övriga berättade mer eller mindre explicit om förmötena och 

deras innehåll. Lokalen där de träffade parterna kunde vara medlingsverksamhetens eller 

socialtjänstens egna lokaler. Somliga använde andra, mer neutrala lokaler, som till exempel 
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det lokala biblioteket. Ett par berättade att de brukade åka hem till parterna och ha förmöten 

med parterna i en trygg hemmiljö. Vid snatterimedlingar hade vissa medlingsverksamheter 

förmöte i butikerna. 

Medlarna gav en relativt samstämmig beskrivning av hur förmötena var utformade. De 

träffade parterna var och en för sig, eventuellt tillsammans med vårdnadshavare eller annan 

stödperson. Inledningsvis brukade de berätta om medling och vad det innebär. Därefter fick 

den brottsutsatte/gärningspersonen berätta om händelsen, vad som föregick den samt 

konsekvenserna av brottet. I föreliggande material träffade medlaren först gärningspersonen 

(cirka 75 %). Orsaker som angavs var att medlaren ville utröna om gärningspersonens 

inställning till medling var äkta såtillvida att denne, helt eller delvis, tog på sig ansvaret för 

brottet och kände ånger. De ansåg att om gärningspersonen inte erkänner brottet eller ångrar 

gärningen undermineras förutsättningarna för ett medlingsmöte i konstruktiv anda och den 

brottsutsatte riskerar ytterligare en kränkning istället för upprättelse (BRÅ,  2007; Jacobsson 

m. fl. 2013). Gärningspersonens vilja till medling rapporterades vanligen sedan till åklagaren 

som underlag för bedömning av en eventuell straffvarning i stället för åtal. En annan orsak 

som medlarna angav till varför de ville träffa gärningspersonen först var att om denne inte 

ville medla och den brottsutsatte tackat ja riskerade den brottsutsatte ytterligare kränkning 

genom gärningspersonens avvisande. 

I tre fjärdedelar av verksamheterna träffade medlaren gärningspersonen först, i nio procent 

den brottsutsatte först och i de resterande sexton procenten varierade detta. Orsaker som 

uppgavs till det sistnämnda var om ärendet kom från den brottsutsatte istället för polis eller 

socialtjänst och att det berodde på vilken typ av brott som begåtts. En av respondenterna sade 

till exempel att de vid snatteriärenden brukade träffa företrädare för butikerna först. 

Samtliga medlare ansåg att det är möjligt att ha flera förmöten men att det var ovanligt. 

Anledningar till att man ville träffa personen flera gånger innan medlingsmötet kunde vara att 

någon av parterna ville tänka på saken eller behövde mer information. Det kunde också vara 

så att medlaren kände osäkerhet kring gärningspersonen och dennes vilja att verkligen medla, 

genuina ånger eller andra personliga förutsättningar för att genomföra ett medlingsmöte. 

Andra orsaker var exempelvis att gärningspersonens upplevdes instabil eller oförmögen till 

empati eller hade allvarliga missbruksproblem. 

Somliga (fjorton personer) nämnde att vårdnadshavare alltid eller ibland inbjöds till 

förmötena. Av dessa var det flera som påpekade att vårdnadshavarna fick sitta lite på sidan 

om och hålla en låg profil, kanske säga något i slutet av mötet. 

Närmare fyrtio procent av de intervjuade berättade att medlarna brukade göra en bedömning 

av lämpligheten för ett gemensamt medlingsmöte, parternas inställning, behovet av 

gottgörelse alternativt villigheten till att be om ursäkt eller gärningspersonens genuina vilja 

och ånger. 

Det var cirka trettio procent som uppgav att de brukade fråga parterna om deras förväntningar 

på en medling alternativt vad de ville säga till den andre parten. Några få (sex personer) 



 
 

38 

brukade berätta att medlaren har sekretess. Det var relativt få som upplyste om att medling är 

frivilligt (fem personer).  

Drygt en tredjedel av de intervjuade uppgav att parterna alltid informerades om de juridiska 

aspekterna såtillvida att gärningspersonens vilja till medling kan få betydelse i den rättsliga 

processen. Tjugofem procent berättade detta ibland, övriga de sällan (11%) eller aldrig (27%). 

Orsaker till att inte alltid berätta om de juridiska aspekterna var att de inte ville att 

gärningspersonerna skulle medla för att få strafflindring eller att de skulle medla av ”rätt 

orsak”. Vissa (tio personer) sade att det ändå inte spelar någon roll i rättssystemet eller att 

man trodde att andra instanser som polis, åklagare eller advokater upplyser om detta. Någon 

berättade att den som utbildat sagt att man inte skulle ta upp de juridiska aspekterna eftersom 

detta eftersom det inte har någon betydelse i rättssystemet. 

Gärningspersonens vilja till medling har en juridisk betydelse såtillvida att åklagaren ska 

beakta detta i samband med övervägande av straffvarning (LUL 6§). Domstolen kan också ta 

hänsyn till medling i samband med påföljdsbestämning (BrB 29:5). I vilken utsträckning detta 

verkligen görs är oklart. I vår tidigare studie (Jacobsson m. fl., 2013) framkom att både 

åklagare och domare hade begränsad kunskap om medling och att de inte ansåg att medling 

hade en juridisk betydelse. Många var dock positiva till medling som företeelse i sig. 

Socialstyrelsens (2012) översyn av medling visade också att det fanns såväl okunskap som 

misstänksamhet mot medlingsinstitutet.  

Vår tidigare studie visade, precis som denna, att många medlare underlåter att upplysa 

parterna om medlingens juridiska aspekter av oro för att gärningspersonen ska medla av ”fel” 

orsak. De utgår från att den brottsutsatte riskerar en ny kränkning genom att berätta detta. En 

av de intervjuade ansåg dock att även om gärningspersonen medlar för att få strafflindring kan 

det bli en bra medling; gärningspersonen kan lockas till medling och får sedan i mötet med 

den brottsutsatte insikt om brottets konsekvenser. 

Medlingsmötet och hur detta vanligen gick till  

Det finns inga formella regler om hur ett medlingsmöte ska gå till: vare sig i ramar eller 

innehåll. Lagtexten ger en mycket knapphändig vägledning. Det som explicit står i lagen är att 

båda parters vårdnadshavare ska ges tillfälle att närvara om det inte finns några särskilda skäl 

mot. Även andra personer kan få närvara om det anses vara förenligt med medlingens syfte 

och i övrigt lämpligt (7§). I 9§ anges att parterna ska få möjlighet att berätta för varandra om 

brottshändelsen. Den brottsutsatte ska ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av brottet 

och om konsekvenserna av den. Gärningspersonen ska få ge sin syn på sin situation och hur 

det kom sig att han/hon begick handlingen. I samma paragraf stadgas också att den 

brottsutsatte kan uttala önskemål om att få gottgörelse: på vilket sätt framgår inte. 

Gärningspersonen kan framföra en ursäkt. I lagtexten används ordet kan, inte bör eller ska. Ett 

avtal om gottgörelse kan träffas enligt 10§, men texten reglerar där endast medlarens ansvar, 

eller snarare brist på sådant, inte parternas eller vad avtalet ska/kan innehålla. 

Tydligare riktlinjer om hur ett medlingsmöte ska/kan gå till ges bland annat i BRÅ:s handbok 

(2007). Handboken behandlar relativt tydligt hela medlingsprocessen, med lagstiftning, 
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medlingsprocessen inklusive medlarens roll och uppgifter, medlingens organisation samt ett 

antal checklistor och förslag till olika typer av mallar och blanketter. När det gäller mötet tar 

handboken upp medlarens roll, den så kallade medlingsmodellen, medlingsmöten med flera 

parter, platsen för mötet, vårdnadshavares och andra stödpersoners deltagande, förberedelser, 

hur medlaren lämpligtvis tar emot parterna, inledning, medlingssamtalet och avslutningen. I 

Socialstyrelsens handbok (2009) finns ett kapitel om medling där några sidor behandlar 

medlingsmötet. Kapitlet bygger huvudsakligen på då befintlig lagstiftning och BRÅ:s 

handbok (2007). I Socialstyrelsens översyn (2012) av medling vid brott behandlas inte 

specifikt medlingsmötet och dess innehåll. Översynen är mer fokuserad på medlingens 

organisation och struktur än medlingssamtal. Privata aktörer som bedriver medlarutbildning 

har sitt eget material. Det är, som tidigare nämnts, främst två sådana aktörer som nämnts av de 

intervjuade, Institutet för Medlarutbildning i Sverige (IMSE) och Pia Törnstrand17. IMSE 

använder en handbok (Linda & Wahlin, 2015) i sin utbildning som bygger på BRÅ:s skrifter 

om medling vid brott men som har uppdaterats och utvecklats, bland annat har det teoretiska 

kapitlet om reparativ rättvisa utökats med ett transaktionsanalytiskt teoretiskt perspektiv på 

medling.18 Deras utbildning omfattar fyra dagar av teori varvat med praktiska övningar och 

diskussioner, forskning om medling vid brott samt en film som diskuteras (Lind & Wahlin, 

2015). Pia Törnstrand utbildning omfattar tre dager. Hon bygger också sin utbildning på 

BRÅ:s medlarutbildning, men har inkluderat analys av inspelade för- och medlingsmöten som 

ett kursmoment (http://piatornstrand.se/utbildning/).  

Några medlingsverksamheter har uppgivit att de internutbildats eller att de har 

policydokument som de följer. På vissa universitet finns också viss utbildning som berör 

medling vid brott, till exempel socionomprogram, polisutbildning och juridiska kurser. 

Elva av de intervjuade uppgav att de enbart utgick från BRÅ:s modell. Denna bygger i sin tur 

på några av de medlingsverksamheter som tidigt hade medling och utvecklade sina 

medlingsmodeller.19 Även den finska ”Handbok för medlare i brott och tvistemål” (Konttinen, 

2000) har inspirerat den svenska BRÅ-modellen.  

Lokal, tider och placering i rummet 

Medlingsmöten kan hållas i olika typer av lokaler. En knapp femtedel brukade boka en för 

ändamålet särskild lokal. Det kunde antingen vara så att medlingsverksamheten inte hade 

egna lokaler eller att medlarna ville hålla mötet på en så neutral plats som möjligt för att 

parterna skulle känna sig bekväma. Det vanligaste var att medlingsverksamheterna var 

placerade i socialtjänstens lokaler men vissa hade sina lokaler i det lokala polishuset. 

                                                           
17 Institutet för Medlarutbildning i Sverige, IMSE är ett utbildningsinstitut som bildades efter det att BRÅ 

avslutat sitt regeringsuppdrag med medling. IMSE bildades och drivs av Lottie Wahlin och Eleonore Lind, vilka 

båda arbetade med BRÅ:s medlingsuppdrag, Pia Törnstrand arbetade en tid med utbildning på uppdrag av BRÅ 

under deras regeringsuppdrag och sedan som medlingssamordnare i Stockholm city. 
18 En teoribildning som härrör från humanistisk psykologi och utvecklades av Eric Berne (1961). 
19 Eskilstunas Medlingshandbok från 2006, Uppsalas medlarpärm (2006) och NOSAM medlingsverksamhets 

medlingshandbok (2006). NOSAM var en samarbetsorganisation i Nordvästra Skåne, som numer upphört. 
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Värderingar bakom medling 

Medlarens värderingar torde kunna påverka såväl medlingens innehåll som medlarens 

förhållningssätt till parterna. Medling som företeelse och den teoretiska filosofi, reparativ 

rättvisa grundar sig på värderingar om människans potential till godhet såsom förlåtelse, 

försoning, att ta ansvar för sina handlingar och vilja gottgöra etcetera. Medling vilar också på 

föreställningen om det goda samtalet, det vill säga samtalets förlösande inverkan. På frågan 

om vad som är viktigast i medlingsprocessen: dåtid (brottshändelsen), medlingsmötet eller 

framtiden svarade majoriteten (knappt 40%) framtiden. trettio procent angav att det är 

medlingsmötet och tjugofem procent brottshändelsen. Resterande att det antingen är både 

mötet nu och framtiden respektive brottshändelsen och framtiden. 

Man kan här spåra värderingar om samtalets förlösande effekt – medlingsmötet, fokus på 

parterna och deras framtida liv (båda parter) istället för det brott som begåtts. Detta till 

skillnad från den sedvanliga retributiva rättvisans fokus på brottet. Det här synsättet 

understryks till viss del av att de flesta ansåg att de juridiska aspekterna, det vill säga att 

gärningspersonen kan få strafflindring, som oviktiga.  

Skillnaden mellan de som ansåg att de juridiska aspekterna är viktiga och inte är det är dock 

inte stor (12% svarade dessutom både och) vilket kanske mest pekar på en ambivalens i 

uppfattningen om juridikens plats i medling. 

Orsaker som nämndes till att juridiken inte ansågs viktig var i första hand att 

gärningspersonen inte ska medla för att få strafflindring. Några av de intervjuade uttryckte det 

på följande sätt:  

- viljan ska vara att ställa till rätta och inte få lindrigare straff  

- medling ska ske utifrån genuin ånger och det blir konstigt att blanda ihop det med 

varandra. 

- medling är att ta ansvar och ställa till rätta. 

Ovanstående kommentarer speglar förutom den ambivalenta hållningen, även en moralisk 

dimension: gärningspersonen ska ta ansvar för vad han/hon gjort. Av de fyrtiotre personer 

som ansåg att det kan finnas positiva sidor med strafflindring om gärningspersonen vill medla 

ansåg de flesta att strafflindring kan verka som belöning eller morot för gärningspersonen. 

Några (fem personer) tyckte att ansvarstagande och viljan att ställa till rätta ska premieras och 

någon att det är bra som ett ”insäljningsargument”. Andra uppfattningar (fyra personer) var att 

det kan vara bra för förstagångsförbrytare eller vid lindriga brott samt att medling bör kunna 

ersätta den ordinarie rättsprocessen. 

Att de juridiska aspekterna inte uppfattas som särskilt viktiga utan ibland tvärtom negativa, 

speglas av att många inte upplyser parterna om att gärningspersonen kan få strafflindring i 

form av straffvarning eller en mildare påföljd (se ovan). Detta var också något framkom 

tydligt i vår förra studie (Jacobsson m.fl., 2013). 

De medlingsansvariga svarade på följande frågor om hur man bedömde om det är lämpligt att 

medla: Finns det situationer där medling inte är lämpligt? Kan det finnas parter som inte är 
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lämpliga att medla med, även om de själva önskar det? Åttio procent ansåg att det kan finns 

omständigheter där medling inte är lämplig som exempelvis brott och situationer som 

individuella problem hos någon av parterna.  

Brottstyper, i allmänhet sexualbrott och våld inom familjen var en vanlig orsak till att medling 

ansågs olämpligt. Det är i enlighet med de förslag som finns i medlingslagens proposition 

(2001/02:126). Andra omständigheter som nämndes av enstaka respondenter var om parterna 

inte talar svenska och det behövs tolk, om det inte finns någon lämplig lokal att vara i eller om 

medlaren inte är opartisk 

Medling ansågs också olämplig om det finns en hotbild mot någon av parterna, om det varit 

en lång konflikt mellan dem, om det är oklart vem som är gärningsperson versus brottsutsatt, 

om någon har dålig psykisk hälsa, är elak (t.ex. rasist), om någon av parterna inte kan hålla 

sekretessen utan ”pratar runt”, att någon riskerar att kränkas eller om det är ojämn maktbalans 

mellan parterna. 

När det gäller gärningspersonen bedömdes medling vara olämplig om denne har fel attityd 

(mot den brottsutsatte eller medling), inte ångrar sig, medlar för att få strafflindring, inte 

erkänner brottet eller delaktighet i detta, är oengagerad eller inte förstår innebörden av 

medling. 

När det gäller den brottsutsatte bedömdes medling vara olämplig om denne är för arg, 

hämndlysten eller en vuxen som bara vill skälla ut gärningspersonen samt att den brottsutsatte 

är osäker på om han/hon vill medla eller gör det för ekonomisk vinnings skull (skadestånd). 

Det fanns även medlingsansvariga som bedömde att man kan medla i alla fall. De ansåg att 

det alltid är upp till den brottsutsatte, att man kan medla i allt men att tidpunkten kan vara fel 

eller att man kan medla i alla lägen så länge det är frivilligt.  

Medlaren och dennes roll  

När det gäller medlarens roll ställde vi frågor som: Vad är en god medlare? Vilka egenskaper 

krävs för jobbet och vilken roll ska medlaren ha? Medlarna i föreliggande studie fick uppge 

fem egenskaper som de ansåg att en god medlare ska ha. De vanligaste egenskaperna som de 

angav var (i fallande skala): lyhörd/inlyssnande, opartisk, strukturerad, kunna skapa 

trygghet/förtroende, empatisk, intresse-, förståelse-, erfarenhet för och av människor, bra 

lyssnare, stabil/trygg, kunna ”känna av” parterna/stämningen, vara samtalsledare/föra 

processen framåt, tydlig, ställa sig utanför och vara objektiv och neutral. Andra egenskaper 

som nämndes var bland annat tålmodig, orädd/driftig, bekräftande, rättvis/konsekvent, 

förstående, saklig, utbildad, icke dömande, engagerad, erfarenhet av samtalsmetodik, låta 

parterna styra, positiv och insatt i samhällsfrågor. Dessa uppfattningar står i linje med vad 

medlarna i vår förra studie (Jacobsson m.fl., 2013) ansåg att de själva varit vid en specifik 

medling som vi frågade om. Möjligen kan här finnas en viss förskjutning åt vikten av att hålla 

strukturen, ha erfarenhet av samtal, vara opartisk, neutral eller objektiv och kunna föra 

processen framåt/vara samtalsledare, det vill säga egenskaper som kan förknippas med 

professionalitet. Närmare nittio procent ansåg att det ingår i medlarrollen att hjälpa parterna 

att föra processen framåt. Sammantaget tyder svaren på att de flesta 
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samordnare/medlingsansvariga har processinriktade värderingar. Endast några få ansåg att 

parterna ska klara detta själva, alltså värderingar som ligger närmare värdeinriktad medling i 

linje med den transformativa medlingsformen.  

Medlingslagen infördes år 2002 och 2008 blev det obligatoriskt för kommuner att kunna 

erbjuda medling. Många av de medlare som var aktiva under den tid BRÅ hade uppdraget 

med att etablera medling har försvunnit och ersatts av nya personer som inte varit med under 

uppbyggnadstiden och i de diskussioner om medlingsmetoder och utbildning som då var 

aktuella. Under den inledande perioden låg fokus på att bygga upp självständiga 

medlingsverksamheter med medlare som hade öronmärkt tid. I dag tycks medlare i större 

utsträckning betrakta medling som en bland flera grenar av sin socialarbetartjänst. 

Lekmannamedlarna har blivit färre och ersatts av tjänstemannamedlare, vilket kan tyda på en 

professionalisering samtidigt som just rollen som medlare hamnat i skymundan.  
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Svenska medlingsmetoder 
Utifrån det insamlade materialet tycks skillnaderna mellan olika medlingsverksamheter vara 

tämligen små. Mindre än vad vi förväntade oss när vi påbörjade projektet. Generellt är den 

”svenska modellen” processinriktad. Utstickaren i sammanhanget är en medlingsverksamhet 

som arbetar mer värdeinriktat och transformativt. I deras skriftliga riktlinjer framgår det att 

syftet med medling är:  

…att stärka parter i att få klarhet, kunskap och medvetenhet efter brott och konflikt/…/Utifrån 

ett transformativt förhållningssätt ser vi medling som en konflikthanteringsprocess där en 

oberoende tredje part arbetar med parter i konflikt för att stödja dem i att förändra kvaliteten i 

deras konfliktinteraktion från en för dem mer negativ och destruktiv till en för dem mer positiv. 

 I riktlinjerna betonas även att det är parterna som helt och hållet bestämmer innehållet i 

mötet. Detta är en tydlig skillnad från de flesta andra verksamheter, vilka ofta har en på 

förhand bestämd struktur att följa. Intressant att notera är att detta är en medlingsverksamhet 

som har tre heltidsanställda medlare. De medlar också vid sexualbrott och våld i nära relation 

och har även fått ett utökat uppdrag av kommunen att medla i andra frågor som inte rör brott, 

till exempel vid hedersrelaterade frågor, våldbejakande extremism och gängkonflikter. Det är 

ärenden som många gånger ”hamnar mellan stolarna” då varken polis eller socialtjänst anser 

att det är deras ansvar. En slutsats att dra är att denna verksamhet arbetar med medling och 

kanske inte specifikt med medling vid brott. 

I övrigt visar materialet att verksamheterna i stort sett följer BRÅ:s processinriktade modell. I 

vår förra studie och i BRÅ:s rapporter tycks olikheterna mellan olika medlingsverksamheter 

och medlare/samordnare varit större. Då fanns till exempel ”Kalmarmodellen” (Polistidningen 

2008-01-30) där en polis alltid var med i medlingssamtalen. Där fanns även 

Östersundsmodellen, där både polisen och andra aktörer, till exempel läkare, var delaktiga i 

medlingsprocessen (Sehlin, 2009).  Dessa modeller har dock, enligt vår studie upphört och 

personerna som var drivande slutat med medling vid brott. En anledning till att det finns en 

likriktning i kommunernas medlingsverksamheter idag kan vara att medling successivt har 

införlivats som en av de ordinarie arbetsmetoder som förekommer inom socialtjänsten. Det 

har också skett ett generationsbyte av medlare och de medlare som är verksamma idag har 

likartade medlarutbildningar. Medling har också varit en så kallad eldsjälsverksamhet. 

Verksamheten förespråkades och drevs av personer som inspirerats av medling och andra 

reparativa rättvisemetoder genom litteratur, kontakter och studiebesök i utländska 

verksamheter och som startade de första medlingsverksamheterna i slutet av 1980-talet. 

Medlingslagen kom först femton år senare. Under BRÅ:s försöksperiod och femåriga uppdrag 

med medling vid brott fanns många olika idéer och förhållningssätt till medling; vad medling 

är och hur den ska bedrivas. En slutsats man kan dra är att de nya verksamheterna ”spretade” i 

början och sedan likriktades när de integrerades i befintliga organisationsstrukturer. 

Medlingsmetod i relation till medlingslagens intentioner 

Lagstiftarens intention med medling vid brott regleras i medlingslagen. Vissa förtydliganden 

återfinns i den föregående propositionen. Lagstiftarens intentioner uttrycks även i annan 

lagstiftning som socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om unga 
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lagöverträdare, Offentlighet- och sekretesslag samt Brottsbalken. Därtill finns riktlinjer för 

hur polis och åklagare bör hantera medling. 

I lagens första paragraf framgår det att lagen endast omfattar medling vid brott som anordnas 

av stat eller kommun. Eftersom medling sedan 2008 är en kommunal skyldighet så är staten 

som anordnare inte längre aktuell och samtliga medlingsorganisationer tycks organiseras 

inom ramen för kommunernas socialtjänst. Alla kommuner hade dock inte egen 

medlingsorganisation, vissa samverkade med andra där en av kommunerna hade 

huvudansvaret. Andra kommuner köpte medling av annan kommun om det inkom 

medlingsärenden. Det handlade om kommuner med få medlingar och som inte hade underlag 

för en egen organisation.  

 

Man kan diskutera hur det kommer sig att dessa kommuner hade så få ärenden? 

Socialstyrelsen (2012) ansåg att få medlingar ofta har med kommunstorlek att göra, men det 

är knappast vara den enda orsaken. Medling tycks generellt ha minskat och en orsak som 

nämnts i intervjuerna är att polisen omorganiserades 2015, vilket medförde att 

medlingsverksamheterna fick få eller inga ärenden alls att medla i. Men intresset för och 

kunskapen om medling torde spela stor roll. Bristen på samordning på nationell nivå och 

ointresse från politikerhåll kan vara betydande. Även om polisen är den naturliga 

ärendeförmedlaren så behöver de också ha någon att förmedla ärendena till. En slutsats man 

kan dra är att kommunernas minskade medling medför att gärningspersoner och brottsutsatta 

inte ges den möjlighet till medling som de enligt lag har rätt till. 

 

I medlingslagens andra paragraf anges att det som avses med medling är att gärningsperson 

och brottsutsatt möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av det. Enligt de 

intervjuade i vårt material skedde oftast ett personligt möte mellan parterna. Närmare två 

tredjedelar av verksamheterna använde sig också av indirekt medling, en möjlig 

medlingsmodell som även tas upp i lagens förarbeten. I några få verksamheter var det två 

medlare som regelmässigt eller vid behov deltog i medlingsmötena. Vid de flesta 

medlingsverksamheter var dock detta inte aktuellt då det endast fanns en person som arbetade 

med medling. När det gäller innehåll och struktur i medlingsmötena tycktes samtliga 

verksamheter ha en struktur där parterna berättade om både brottshändelsen och 

konsekvenserna av den. Hur stor del av mötena som handlade om brottshändelsen och 

konsekvenserna varierade dock mellan olika verksamheter, beroende på vad de lade mest vikt 

vid.  

 

Medling är tänkt att vara till gagn för båda parter. Samtliga samordnare angav också att de 

värnade om såväl gärningspersonen som den brottsutsatte. Samordnare som i sin tjänst 

arbetade som brottsofferstödjare betonade dock att det är den brottsutsatte som stod i fokus 

medan samordnare som exempelvis arbetade som fältarbetare eller med ungdomstjänst och i 

hög grad arbetade med ungdomsproblem betonade istället medlingens betydelse för 

gärningspersonen. Ett syfte med medling vid brott är att gärningspersonen ska komma till 

insikt om brottets konsekvenser. Ett sätt att visa det på är att be ursäkt, vilket även har lyfts 

upp i medlingslagen (se 9§). Som nämnts tidigare är det emellertid inte något tvång att be om 
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ursäkt. Många medlare ansåg dock att ursäkten är viktig (se t.ex. Jacobsson m. fl., 2013) och i 

cirka en tredjedel av verksamheterna ingick ursäkten som en rutinmässig del av 

medlingsmötet. Enligt propositionen som förgick medlingslagen finns en förhoppning om att 

när gärningspersonen får insikt om brottets konsekvenser så minskar det risken för återfall i 

nya brott. Enligt den forskning som finns är detta emellertid ingen självklarhet, även om vissa 

studier som pekar på det (se Strang, 2007). Enligt lagen ska den brottsutsatte ges möjlighet att 

bearbeta brottshändelsen. Forskning visar också att medling kan vara till nytta (ibid.), men det 

finns samtidigt forskning som visar att det kan finnas finns risk för att brottsoffer 

återviktimiseras i medlingssamtalen (se t.ex. Jacobsson m.fl.2012; Asmussen, 2014; Tränkle, 

2007). Många av de samordnare vi intervjuat angav att de undvek att medla vid allvarligare 

brott. Strang (2013), som jämfört olika studier hävdar dock att medling fungerar bäst vid 

allvarligare svårare brott. 

 

I medlingslagens fjärde paragraf framgår att medlaren ska vara kompetent och rättrådig. Även 

om det kan diskuteras vad som avses med dessa begrepp kan medlarens utbildning ge den 

kompetens som lagen eftersöker. De flesta medlare i vår undersökning hade också en särskild 

medlarutbildning som är inriktad på medling vid brott. De flesta var så kallade 

tjänstemannamedlare med en utbildningsbakgrund som socionomer. De upplevde dock att det 

finns små resurser till vidareutbildningar och tillfällen att utbyta erfarenheter med andra 

medlare. Kompetens kan också handla om erfarenheter och med tanke på att de flesta hade 

medling som en del av det ordinarie arbetet och endast medlade några få gånger per år kan det 

bli problem med att utveckla den praktiska kunskapen. När det gäller begreppet ”rättrådig” är 

frågan vad lagstiftaren menar? Det framgår inte helt klart i förarbetena. Om det handlar om att 

ha någon typ av moralisk kompass finns det uttalanden från de intervjuade som talar för detta, 

till exempel att de ville att gärningspersoner ska ställa till rätta. Förhållandet mellan att vara 

rättrådig och samtidigt opartisk kan i så fall bli komplicerat, till exempel om 

gärningspersonen inte visar ånger och medlaren försöker påverka vederbörande att be om 

ursäkt (se t.ex. Jacobsson m. fl., 2013), är då medlaren opartisk? Samtliga medlare angav 

dock att opartiskhet är centralt och ansåg att om de inte kunde förhålla sig opartiska så undvek 

de att medla i fallet, och försökte istället ta hjälp av annan medlare. De intervjuade uppgav att 

de betonade sin opartiskhet i början av både för- och medlingsmöten. Hur de agerade i 

praktiken kan vi dock inte uttala oss om i den här studien.  

 

Enligt femte paragrafen i medlingslagen ska gärningspersonen erkänt gärningen eller 

delaktighet i denna. För de medlingsansvariga som vi intervjuat är det en självklarhet att 

gärningspersoner ska ha erkänt brottet eller delaktighet för att medling ska bli aktuell eftersom 

de annars var rädda för att den brottsutsatte skulle bli ytterligare kränkt. Många gånger kan 

det dock vara så att även om ena parten erkänt delaktighet i brott kan det vara oklart hur 

förhållandet mellan parterna egentligen är, båda kan vara mer eller mindre delaktiga i 

brottshändelsen (se t.ex. Jacobsson m.fl, 2013). Det kan exempelvis handla om en långvarig 

konflikt mellan två ungdomar där den ena parten nu har agerat som gärningsperson eller 

ungdomsgäng som är i konflikt med varandra och det är mer eller mindre slumpartat vem som 

nu har givit sig på den andre. Medlingen ska enligt femte paragrafen vara frivillig för båda 

parter. Enligt de tankar som finns inom reparativ rättvisa är detta en självklarhet, men då 
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medlingen kan ligga som en åtgärd i ett ungdomsprogram kan frivilligheten i vissa fall 

ifrågasättas. Även om den unge gärningspersonen kan avböja medling kan det upplevas som 

ett tvång att delta. Likaså kan den brottsutsatte uppleva ett tvång att delta i medling för 

gärningspersonens skull, till exempel genom påtryckningar från omgivningen eller medlaren.  

Det ställs således stora krav på medlaren för att både bedöma parternas och ärendes 

lämplighet.  

 

Enligt sjätte paragrafen ska medlingen ske så skyndsamt som möjligt eftersom det handlar om 

ungdomar där det alltid finns ett skyndsamhetskrav i rättsliga sammanhang. Tiden kan 

emellertid förlängas om medling är tänkt att äga rum, vilket ger tid till medlingsprocessen där 

förmöten ska ske med både gärningsperson och den brottsutsatta. I normalfallet ska dock 

medling kunna ske före rättegång, om inte särskilda hinder finns i det enskilda fallet. När det 

gäller skyndsamhetskravet (6§) följde de processinriktade medlarna intentionerna som anges i 

lagen. De mer värdeinriktade medlarna lät parterna avgöra, vilket innebär att medling i dessa 

fall kunde ske både före och efter rättegång.  

 

Enligt intervjuerna med medlingsansvariga följde de medlingslagens sjunde paragraf när det 

gäller att informera om medling och förbereda parterna. När det gäller i vilken mån 

vårdnadshavare gavs tillfälle att närvara (8§) skilde det sig åt. Vissa ansåg att det är bra för 

medlingen om vårdnadshavare närvarar, andra hävdade att det stör processen.  

 

Samtliga intervjuade medlare ansåg att de gav parterna möjlighet att berätta om sin upplevelse 

av brottshändelsen och dess följder (9§). Hur detta gjordes skilde sig åt beroende på typ av 

medlingsmetod. De processinriktade, det vill säga de allra flesta, använde sig av BRÅ:s 

strukturerade modell medan fåtalet som använde en mer värdeinriktad metod lät parterna 

bestämma hur de vill kommunicera.  

 

När det gäller gottgörelse och möjligheten för gärningspersonen att framföra en ursäkt fanns 

det stora skillnader (9, 10§). Vissa medlare upprättade sällan eller aldrig ekonomiska- och 

arbetsavtal, andra gjorde det ofta. Muntliga beteendeavtal var dock vanligt förekommande. De 

mer processinriktade medlarna ställde ofta frågan om parterna ville upprätta ett beteendeavtal 

(se även Jacobsson m.fl., 2013) medan de mer värdeinriktade endast berörde ämnet om någon 

av parterna efterfrågar det. På liknande sätt agerade medlarna när det gäller gärningspersonens 

möjlighet att be om ursäkt. 

 

Enligt tionde paragrafen ska medlarna endast medverka till gottgörelseavtal om det inte är 

oskäligt. Vad som är oskäligt är dock upp till varje medlare att bedöma och många intervjuade 

uppgav att det är svårt, speciellt när det gäller de ekonomiska avtalen. Många medlare nämner 

därför inte möjligheten för den brottsutsatte att få ekonomisk gottgörelse. De ansåg också att 

de avstår på grund av att det kan påverka den brottsutsattes möjlighet att senare i processen få 

ekonomiskt skadestånd.  
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Slutdiskussion 
 

Som nämnts i rapporten kan man i princip tala om en svensk processinriktad medlingsmodell. 

Andra medlingsmodeller som utvecklats tycks ha försvunnit när eldsjälar lämnat 

verksamheterna. Det finns dock en medlingsverksamhet som tydligt skiljer ut sig och 

använder en mer värdeinriktad transformativ medlingsmodell. Om man ställer de båda 

generella modellerna mot varandra kan man säga att den värdeinriktade modellen inte 

behöver kompromissa med den retributiva rättvisan på samma sätt som den processinriktade 

modellen behöver göra. Eftersom det svenska rättssystemet bygger på den retributiva 

straffrättsfilosofin och medling vid brott på den reparativa, vars idéer är ser mycket 

annorlunda ut, blir det kollision då medling trots allt är en del i rättssystemet. Det kan 

innebära att den värdeinriktade modellen är friare i sina möten, även om den utgår ifrån 

medlingslagen. Medlarna intar en mer passiv position eftersom modellen explicit utgår från 

parterna: det är de som sätter ramarna och bestämmer medlingsmötets innehåll. Detta 

förhållningssätt kan förstås gynna parterna eftersom de så att säga helt äger medlingen. 

Baksidan är att det medför ett ansvar som parterna kanske inte är mogna för eller beredda att 

ta samt att det ställer större krav på medlarens skicklighet. 

Fördelen med ett processinriktat medlingsförfarande är att det finns en tydlig struktur, vilket 

innebär att de, vanligtvis unga, parterna som kommer till medling behandlas på liknande sätt 

oavsett var någonstans i landet det sker. Likriktning i medling är också något som lagstiftaren 

tog upp som en önskad utveckling inför medlingslagens ikraftträdande år 2002. Medlarna kan 

även känna sig trygga med att ha en tydlig struktur att hålla sig till, vilket även kan betrygga 

parterna.   

Det är många verksamheter som uppgivit att de valt att inte medla i våld nära relationer och i 

sexualbrott, i enlighet med den försiktighet som skrivs i propositionen som föregick lagen. Å 

andra sidan finns de som hävdar att medling fungerar bäst vid allvarligare brott (se t.ex. 

Strang, 2007; 2013) och flera länder har utvecklat sådan medling. I Danmark medlar man till 

exempel i våldtäktsfall och en rapport om reparativ rättvisa och sexuellt våld publicerades 

som ett projekt som finansierats av Europa kommissionen. Rapporten är en praktisk guide om 

reparativ rättvisa och sexuellt våld (Mercer & Sten Madsen, 2015). Ämnet har undersökts 

vidare och resulterat i en nyligen publicerad antologi där både de juridiska och terapeutiska 

aspekterna diskuteras (Zinsstag & Keenan, 2017).  Våld vid allvarligare brott var ingenting 

som BRÅ lade något större fokus på i sina medlarutbildningar, inte heller gör de utbildare 

som finns på arenan idag det i sina grundutbildningar. IMSE går mer in på området i sin 

vidareutbildning (http://medlarutbildning.com/om.html). Men de flesta medlare går endast 

grundutbildningen. En trolig orsak är att kommunerna inte kan eller vill bekosta 

vidareutbildningar på grund av ansträngd budget och att omsättningen på medlare i 

kommunerna är stor. 

En slutsats som kan dras av denna studie är att medling vid brott tycks ha likriktats sedan 

BRÅ lämnade sitt uppdrag, 2007/2008, vilket ligger i linje med lagstiftarens intentioner. En 

annan slutsats är att medling för en tämligen tynande tillvaro och att såväl omfattning som hur 

https://www.routledge.com/products/search?author=Estelle%20Zinsstag
https://www.routledge.com/products/search?author=Marie%20Keenan
http://medlarutbildning.com/om.html
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verksamhetens organiseras skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna, vilket inte är i enlighet 

med intentionerna. Det förefaller som att medling, en aktivitet som balanser mellan olika 

rättsfilosofiska system, har svårt att hitta sin plats i det svenska rättssystemet och i 

kommunerna. Om den ska fortsätta att existera och i enlighet med hur lagstiftaren tänkt 

behöver den ledning i form av en instans på nationell nivå som överser, samordnar, 

metodutvecklar, kvalitetssäkrar och dokumenterar verksamheten samt och utbildar medlare. 

Risken är annars att medling vid brott inte fortlever som en egen metod utan mer integreras i 

socialtjänstens uppsjö av behandlingsmetoder för unga lagöverträdare. En risk med det är att 

det brottsförebyggande perspektivet blir dominerande på bekostnad av de brottsutsattas 

gottgörelse, vilket inte är förenligt med vare sig medlingens grundvärderingar eller 

medlingslagen. 
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