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Sammanfattning 
 
Den form av medling som tas upp i detta arbete är medling vid ungdomsbrott, utifrån de 

principer som används i Örnsköldsvik. Det finns många olika medlingsprojekt i landet vi 

valde Örnsköldsvik eftersom Ö-vik är en av modellkommunerna för medling. 

Ett sådant medlingsförfarande enligt Örnsköldsviksmodellen innebär normalt att 

gärningsmannen och brottsoffret efter nödvändiga förberedelser träffas inför en opartisk 

medlare. Vid mötet får båda parter berätta om sina upplevelser av brottet. Gärningsmannen får 

tillfälle att be brottsoffret om ursäkt och parterna kan diskutera hur gärningsmannen kan 

gottgöra brottsoffret och träffa ett avtal om detta (sk gottgörelseavtal). Medling vid brott kan 

ha flera syften. Bland annat kan medling leda till ökad insikt om brottets konsekvenser hos 

gärningsmannen och på så sätt minska risken för att han återfaller i brott. Ett annat 

framträdande syfte är att medlingen skall ge brottsoffret en möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser av brottet och få gottgörelse av gärningsmannen. Dock kan medling ha negativ 

effekt på både gärningsman och brottsoffret något som inte går att bortse ifrån. 

 

Vi har erhållit material från medlare i Örnsköldsvik samt tagit reda på fakta ur aktuell 

litteratur gällande medling för att få en större inblick i medlingsförfarandet just vad det gäller 

Örnsköldsviksmodellen. Vi har där utöver funderat kring de positiva och negativa effekterna 

för både gärningsman och brottsoffret samt redovisat den statistik som finns gällande återfall 

av ungdomar som deltagit i medling. 
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INLEDNING 

 

I detta arbete redovisar vi bakgrund, syfte och frågeställningar runt medlingsverksamheten i 

Örnsköldsvik 

 

Bakgrund 

Redan i mitten av 1970-talet så redovisade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en utredning som 

kom fram till att det kunde vara bra att offer och gärningsmän möts. Under andra hälften av 

1980-talet startas medlingsprojekt på ett par orter i Sverige dess uppkomst sker helt utan 

styrning av statsmakterna. År 1994 ger regeringen Riksåklagaren (RÅ) i uppdrag att kartlägga 

de erfarenheter som uppkommit genom BRÅ i Sverige. Riksdagens justitieutskott enas 1997 

om att hemställa till regeringen att en försöksverksamhet med medling skall inledas i landet. 

År 1998 fick BRÅ i uppdrag av regeringen att inleda försöksverksamhet med medling med 

kriminella ungdomar, BRÅ hade också i uppdrag att följa, samordna och stödja 

försöksverksamheten samt utvärdera den (Källa: SOU 2000:105). 

 

I uppdraget så anförde regeringen att det var viktigt att medlingsverksamheten skulle 

utvecklas och utökas. Men man ville samtidigt skapa förutsättningar för att göra en större 

utvärdering av medlingens roll i rättssystemet. År 2000 blev BRÅ klar med sin utvärdering 

och en särskild utredare framför för regeringen i en rapport resultatet av uppdraget om 

medlingens roll i rättssystemet. Från och med 1 juli, 2002 börjar Lag om medling med 

anledning av brott gälla. Året efter, 2003 så ger regeringen BRÅ i uppdrag att fördela ca 14 

miljoner till olika medlingsverksamheter i landet. BRÅ utsågs också att vara den mest 

lämpade organisation att hålla i utbildning och metodutveckling samt att svara för en god 

kvalitetsutveckling av medlingsverksamheten (Källa: SOU 2000:105). 

 

Lagar:  

Enligt lagen om unga lagöverträdare (LUL) (1964:167) 6§  skall polisen underrätta 

socialnämnden om den unge har tillfrågats att delta i medling samt dennes inställning till detta 

I förundersökningskungörelsen (FUK) (1947:948)finns sedan 1/7-2002 en ny paragraf : 21b §, 

enligt vilken det i protokoll eller på särskild handling ska antecknas vem eller vilka som enligt 

5 och 33 §§ LUL, har underrättats eller kallats till förhör. 

 

Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att förmedla och få mer ingående kunskap om medling för unga 

lagöverträdare i Örnsköldsvik. Vilka samhällsaktörer är involverade i verksamheten samt 

vilka konsekvenser medling kan ha på gärningsman och brottsoffer. De frågeställningar vi 

kommer att besvara i detta arbete är: 

  

Frågeställning 

Vilka effekter kan medling ha på offret? 

Vilka effekter kan medling ha på gärningsmannen? 

Hur ser arbetsrutinerna ut, vad innebär medling enligt Örnsköldsviksmodellen och vilka 

samhällsaktörer är involverade i verksamheten? 

Vad är syftet med medling och för vem är medling avsedd? 

Vilka risker är förknippade med medling och vilka är grundkraven för medling? 
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TEORIER  

 

Reparativ rättvisa 

Den rättsfilosofi som medlingen främst grundar sig på kallas reparativ rättvisa. Reparativ 

rättvisa kan definieras som en process i vilken parter som berörs av ett brott samlas för att 

tillsammans skall hantera följderna av brottet och dess verkningar i framtiden (Marshall, 

Tony, The evolution of restorative justice in Great Britain, European journal on criminal 

policy and research, 4, 1996). 

Man brukar skilja på den reparativa rättvisan, den bestraffande rättvisan samt den 

rehabiliterande rättvisan. (Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 

 

Den bestraffande rättvisan:  

Kännetecknas av statens maktutövning. Man tillfogar gärningsmannen obehag på grund av 

det begångna brottet och strävar efter vedergällning. Brottsoffret lämnas utanför.  

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 

 

Den rehabiliterande rättvisan: 

Denna rättvisa fokuserar på att rehabilitera gärningsmannen och ge denne behandling för att 

rätta till och ändra det brottsliga beteendet. Även här lämnas brottsoffret utanför.  

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 

 

Den reparativa rättvisan:  

Reparativ rättvisa ger ett annat sätt att reagera mot ett brott. Istället för att anse att brottet 

begåtts mot staten, förutsätter man istället att brottet är en konflikt mellan brottsoffer och 

gärningsman. Den som utsatts för brottet är den som i första hand skall ses som offer och 

staten kommer i andra hand. Det man då försöker att uppnå är att man placerar både 

brottsoffer och gärningsman i aktiva konfliktlösarroller som framför allt fokuserar på 

gottgörelse för den materiella och emotionella skada som gärningen orsakat. Man anser att det 

är viktigare att lösa framtida problem än att fastställa gärningsmannens skuld för ett tidigare 

beteende.  

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 
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Nedan följer en jämförelse mellan bestraffande rättvisa och reparativ rättvisa. 

 

Bestraffande rättvisa  Reparativ rättvisa 

 

1. Brott anses som ett angrepp mot staten 

 

 

2. Fokusering på att påvisa skuld och vad som        

har hänt 

 

3. Motpartsförhållande och process är 

normgivande 

 

4. Åläggande av obehag för att straffa och 

förhindra framtida brott 

 

5. En social skada ersätts av en annan 

 

6. Aktivitet från staten riktad mot 

gärningsmannen. Brottsoffret ignoreras och 

gärningsmannen är passiv  

 

 

 

7. Gärningsmannens ansvar definieras genom 

att han åläggs ett straff 

 

 

8. Lagöverträdelser definieras endast i 

juridiska termer utan moraliska, sociala, 

ekonomiska eller politiska aspekter 

 

9. Skuld till staten och samhället 

 

1. Brott anses som ett angrepp av en person 

mot en annan 

 

2. Fokusering på problemlösning p.g.a. ansvar 

och på framtiden 

 

3. Dialog och förhandling är normgivande 

 

 

4. Upprättelse som medel för att gottgöra 

båda parter, söka nå försoning 

 

5. Fokus på att reparera en social skada 

 

6. Brottsoffret och gärningsmannens roller 

beaktas beträffande problemet och dess 

lösning. Brottsoffrets behov och rättigheter 

beaktas och gärningsmannen uppmuntras till 

att ta ansvar 

 

7. Gärningsmannens ansvar definieras genom 

att han förstår effekten av gärningen och 

beslut att gottgöra offret 

 

8. Lagöverträdelserna förstås i sitt 

sammanhang – moraliska, sociala, 

ekonomiska och politiska aspekter beaktas 

 

9. Skuld/ansvar till/mot brottsoffret 
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10. Brottets stigmatisering går inte att ta bort 

 

 

11. Ingen uppmuntran till ånger och förlåtelse 

 

12. Parterna är beroende av professionella 

ombud 

 

10. Brottets stigma tas bort genom en 

reparativ handling 

 

11. Möjligheter till ånger och förlåtelse 

 

12. Parterna är direkt involverade 

 

 

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 

 

Man kan i vissa fall säga att den reparativa rättvisan vill ta ner processen till en nivå där 

gemene man som blivit berörd av brott kan påverka och delta. Ofta ses ett brottsmål som en 

konflikt mellan gärningsmannen och staten. Brottsoffret representeras av staten i form av en 

åklagare, blir ofta åsidosatt och nekad rätten till sin egen konflikt. Även gärningsmannen 

representeras ofta av en jurist och parternas konflikt blir då juristernas egendom. Brottsoffret 

är särskilt utsatt då brottet ofta åsamkat offret fysisk, materiell eller psykisk skada. Under 

brottsutredningen görs insatser från brottsoffret för att hjälpa polis och åklagare att driva 

målet framåt, men de blir i slutändan fråntagen sin konflikt i rättsprocessen. (Källa: Larsson 

Å, Persson J, 2002) 

 

Sammanfattningsvis om reparativ rättvisa kan man säga att fokus måste sättas på de personer 

som direkt berörs. Brottet är i första hand ett angrepp av en person mot en annan person och 

alltså inte i första hand en överträdelse av statens regler. Det är de utsatta personerna och 

närmiljön som tar mest skada. Samhället bör inbjuda till ett möte/möten där både offer och 

gärningsman kommer i dialog om brottet och dess konsekvenser. Det ligger på 

gärningsmannens bord att ta ansvar för skadan och i största möjliga mån försöka att ställa den 

till rätta.  

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 
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METOD 

Vi har valt att beskriva den medlingsverksamhet som bedrivs i Örnsköldsvik. en verksamhet 

som är uppbyggd ikring samverkan i lokalsamhället. För att få kunskap om denna verksamhet 

har vi inhämtat arbetsmaterial från medlarna i Örnsköldsvik samt erhållit fakta ur aktuell 

litteratur gällande medling. Vi har också studerat den film som tillhandahållits av 

medlingsverksamheten i Örnsköldsvik. Filmen är inspelad utifrån medlinsprinciperna som 

Örnsköldsviks medlarna  använder. 
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RESULTAT 
 
Hur ser arbetsrutinerna ut för medling enligt Örnsköldsviks modellen och vad innebär 

medling enligt denna modell. 

I februari 1998 fick Pia Byström från socialtjänsten och Staffan Sehlin från polismyndigheten 

förfrågan från den dåvarande ledningsgruppen i Örnsköldsvik att se över och utveckla 

alternativa brottsförebyggande åtgärder för unga lagöverträdare. Man fann att medling var den 

metod som kunde vara bäst lämpad. Modellen byggde mycket på en god samverkan mellan 

polis, socialtjänsten, åklagare, skola och näringsliv. Projektet sjösattes den första September 

1998 och syftet var att ge unga gärningsmän en möjlighet att möta sitt offer och få en insikt i 

de konsekvenser brottet fört med sig. Tanken bakom var att mötet skulle verka 

brottspreventivt. 

 

Projektet involverar; 

 

Ledningsgrupp Referensgrupp Arbetsgrupp 
 

Åklagarkammaren: Lokal åkl. 

Näpo:Kommissarie 

Socialtjänsten, Individ och fam. 

omsorg: Avd. chef 

Barnochutbildning:Skolchef 

Från projektet: Projektledare samt 

två medlare 

 

Ledningsgruppen:Samtliga 

Näpo: Fu ledare, närpolis 

Socialtjänsten: två distriktschefer 

Landstinget:Barnöverläkare 

Brottsofferjouren: diakon 

Barn och utbildning: Skolledare 

Kommunen:Stadsjurist, 

personalhandl. 

SESAM-gruppen: En representant 

 

 

Polisen: Projektledaren, fu-ledare 

Socialtjänsten: Två medlare 

 

 

Till en början finansierades projektet av BRÅ men togs senare över av socialtjänsten där 

medlarna är anställda. År 2003 gjordes filmen ”Medling”. Det är en informationsfilm som 

behandlar medlingsförfarandet i Örnsköldsvik. I filmen visas det hur ett medlingsmöte rent 

praktiskt går till och hur upplägget på ett medlingsmöte ser ut. 

 

En medling enligt Örnsköldsviksmodellen innebär att medlaren sitter med redan vid det 

inledande polisförhöret, därefter träffas den unge och föräldrarna tillsammans med medlaren 

och erbjuds medling. Därefter tas kontakt med brottsoffret och man erbjuder offret att 

medverka vid ett medlingsmöte. Skulle det vara flera gärningsmän kan brottsoffret ges 
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möjligheten att välja om han vill träffa alla ungdomarna vid samma möte eller om han vill 

träffa dem en och en. Brottsoffret kan också få föreslå tid och datum för mötet. Är brottsoffret 

i behov av stöd kan även en stödperson från brottsofferjouren kontaktas, offret och 

stödpersonen kan träffas innan mötet, men stödpersonen är också senare med vid 

medlingsmötet som stöd, om brottsoffret vill. 

 

När man har kommit överens om en tid bokar man en lokal där mötet skall ske, man meddelar 

den unges föräldrar om tid och plats för mötet. Innan mötet gör medlaren en slagning i 

socialregistret för att se om den unge har varit eller är under utredning hos den sociala 

myndigheten. Medlaren lämnar information till socialsekreteraren via blankett om 

förstahandsinformation. 

 

Medlingsmötet varar vanligtvis mellan 30 minuter till två timmar. Mötet kan utmynna i ett 

gottgörelseavtal 

 

Ett medlingsprotokoll som redogör för ungdomens deltagande fylls i av medlaren före och 

efter mötet. Utöver detta fyller medlaren i en förhandsbedömning. Denna redogör för 

huruvida gärningsmannen är aktuell för utredning, om brottsligheten är upprepad, om brottet 

är särskilt allvarligt eller om det framkommit något som är oroande. Denna blankett skickas 

till socialsekreteraren.  

 

Om gärningsmannen är i behov av utredning bifogar medlarna även förundersöknings-

protokollet innehållande polisens anmälan och anteckningar från förhöret, samt 

medlingsprotokollet med ett beslut om att utredning skall inledas. 

 

I de fall då parterna tecknat ett gottgörelseavtal, dvs då gärningsmannen ska återställa 

eventuella skador, kontaktar medlaren offret för att kontrollera att gottgörelsen genomförts. 

Om avtalet inte följs följts kontaktar medlaren gärningsmannen. Enligt medlarna har så gott 

som alla gottgörelseavtal genomförts. 

 

När medlingsmötet har genomförts gör medlaren en förhandsbedömning enlig 

delegeringsbestämmelserna Beslut att utredning inte skall inledas i ärendet om 

medling/gottgörelse”. Lagrum 11 kap 1§ Socialtjänstlagen. Förhandsbedömningen skickas till 

socialsekreteraren för bedömning. Är den unge straffmyndig tas det kontakter med åklagare 
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för att meddela att medling har genomförts, även en kopia på gottgörelseavtalet skickas till 

åklagaren. Medlaren gör en uppföljning av gottgörelseavtalet i samråd med brottsoffret. 

 

Vid misshandelsbrott träffas den unge och dennes föräldrar, barnläkare och medlaren för att 

titta på video filmen ”Våldets konsekvenser”. I filmen, som bygger på autentiska 

våldshändelser medverkar läkare och offer, för att förklara skadorna som förekommer filmen. 

Utifrån filmen diskuteras våldets faror och relaterar det till det aktuella misshandelsfallet.  

Om det rör sig om, t ex en misshandel av icke ringa art eller andra grova brott så genomför 

man medling efter rättegången. 

 

Syften med medling 

Offer och gärningsmän skall få en chans att mötas på en neutral plats under kontrollerande 

former för att reda ut omständigheterna av brottet samt att klargöra skadeståndsfrågan och hur 

den skall lösas. Brottsoffret skall få en möjlighet att få svar på de frågor som han eller hon har 

om händelsen, det kan gör det lättare att sedan gå vidare i bearbetningsprocessen. Offret får 

ett ansikte av gärningsmannen, det kan göra att rädslan minskar. Och till sist, offret får 

upprättelse genom att träffa den unge. 

  

Den unge ges möjlighet att få en djupare insikt i vad han har ställt till med och därmed ta 

konsekvenserna av vad han har gjort. Här kan man på ett tidigt stadium bättre påverka den 

unge gärningsmannen genom medling och få den unge att ta avstånd från brott. Ofta räcker 

det med att den unge ber offret om förlåtelse. Den unge kan också få göra rätt för sig genom 

att  t ex. upprätta ett gottgörelseavtal i samråd med brottsoffret, föräldrarna och medlaren. 

Avtalet skriver sedan parterna under, och medlaren har till uppgift att kontrollera att avtalet 

följs. Gottgörelseavtal kan se olika ut. T ex kan den unge själv få sanera bort klotter, städa 

upp efter sig eller reparera skador som har uppkommit genom den unges försorg. I vissa fall 

upprättas ett avtal av mera ideell natur om hur parterna skall förhålla sig till varandra när de 

träffas i framtiden. 

 

Den unges självkänsla stärks genom att inte nonchalera och ta avstånd från denne i 

medlingsdiskussionen. Han får själv känna att det är honom eller henne det hänger på om det 

skall lyckas, den unge ges ansvar att ta konsekvensen av handlingen, och förhoppningsvis 

skall detta göra så att den unge i framtiden inte begår nya brott. 
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I medlingsförfarandet kan många problem lösas. Ofta finns det förklaringar till brottet, i 

handlandet. Gärningen kan grunda sig på t ex missuppfattningar, osämja eller rasistiska 

motsättningar. Eftersom det endast är offer och gärningsman som är part i medlingen så kan 

det vara lättare att de tillsammans löser ansvarsfrågor och dylikt, det kan stärka dem i 

behandlingen och känslan av delaktighet. 

Brottsligheten kan minskas tack vare medling, och som en direkt följd av detta minskar 

bördan på rättssystemet eftersom man inte belastar rättssystemet med mindre allvarliga brott. 

Andra allvarligare brott kan få en snabbare genomströmning i rättssystemet och det medför att  

det sparas en massa pengar åt staten som kan nyttjas på bättre sätt i rättssystemet..  

 

För vem är medling avsedd 

Medling är avsedd att först och främst gälla ungdomar i 15-17 års åldern eftersom denna 

åldersgrupp redan har ett speciellt handläggnings och  påföljdssystem för unga lagöverträdare. 

I vissa fall kan också äldre ungdomar i 18-20 åldern få medverka i medling. Och för unga 

under 15 år kan medling vara ett alternativ, som en del i behandling. Medling är i första hand 

avsedd för ungdomar som debuterar i brottslighet. 

 

Det finns vissa typer av brott där man inte bör använda sig av medling t ex sexualbrott och 

offer lösa brott, ju allvarligare karaktär brotten har desto större hänsyn måste tas till 

brottsoffret som skall medverka vid medling.    

 

Risker är förknippade med medling 

Som medlare bör man informera både offer och gärningsman om de risker som en medling 

kan medföra. Här följer några. 

 

Offer: 

Obehag och olustkänslor som rör brottet kan återupplevas. De kan få erfara ny smärtsam och 

detaljerad information runt brottet de drabbats av. Vidare kan gärningsmannen visa en 

likgiltighet över offrets situation samt att offret har orealistiska förväntningar på 

gärningsmannens ånger och rehabilitering 

 

Gärningsman: 

Dennes känslor av frustration, ilska och avsaknad av kontroll relaterat till brottet kan 

återupplivas. Känslor av skam och förtvivlan kan uppkomma när offret berättar om sin 
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situation och syn på det inträffade. Vidare kan gärningsmannen ha orealistiska förväntningar 

på förlåtelse och förståelse från offret, samt att denne kan känna en form av sårbarhet efter att 

ha uttryckt sin skam. 

 

På grund av dessa känslor som kan uppkomma både hos offer och gärningsman föreligger det 

alltid en risk att medlingen inte utvecklas på ett önskvärt sätt. Detta medför att medlaren 

måste vara mycket uppmärksam på parternas reaktioner under medlingens gång. Även om 

parterna är förberedda på mötet kan de inte helt och hållet vara förberedda på vilka känslor 

som kommer att väckas under medlingen. Skulle det visa sig att stämningen blir  för spänd 

kan medlare avbryta för att separat prata parterna till rätta och att lugna dem. Om detta inte 

hjälper bör medlingen avbrytas eller senareläggas. 

 

Grundkrav för medling  

Det skall finnas ett polisanmält brott, man skall ha erkänt brott eller medverkat i eller vara 

dömd i tingsrätt för det aktuella brottet. Det skall finnas en målsägande samt att gärningsman 

och brottsoffer ställer upp på medling frivilligt. 
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Statistik från Örnsköldsviks medlingsverksamhet 

Antalet ungdomar som begick brott under perioden 980901 – 991231 var 293 stycken. Av 

dessa deltog 127 stycken (43%) i medlingsprojektet 

4
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Totalt antal flickor: 101 (34.5%) 

Totalt antal pojkar: 192 (65.5%) 

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 
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Ursprungsbrotten av dessa 293 stycken: 
 

Ursprungsbrott Flicka Pojke Totalt 

- Mot liv och hälsa 9 21 30 

- Mot frid och frihet 1 18 19 

- Sexualbrott 0 8 8 

- Tillgreppsbrott 79 100 179 

- Bedrägerier och annan oredlighet 1 3 4 

- Skadegörelsebrott 3 25 28 

- Förskingring och annan trolöshet 5 1 6 

- Mot allmän verksamhet 2 2 4 

- Mot allmän ordning 0 2 2 

- Mot allmänheten 0 9 9 

- Övriga brott 1 3 4 

Totalt 101 192 293 
 

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 
 

Medling / återfall 
 

Medling Återfall Procent Ej återfall Procent Totalt 

Deltagit 31 24.4 96 75.6 127 

Ej deltagit 53 31.9 113 68.1 166 

Totalt 84  209  293 
 

(Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 
 

Gottgörelseavtal 
 

Gottgörelse Frekvens Procent 

Ja 60 47.2 

Nej 67 52.8 

Totalt 127 100.0 
 

 (Källa: Larsson Å, Persson J, 2002) 
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DISKUSSION 

 
I och med detta arbete har vi fått en god inblick i hur medlingsverksamheten i Örnsköldsvik 

fungerar. Vi anser att det är bra både för offer och gärningsman att träffas för att reda ut 

händelsen och förhoppningsvis få dessa att lägga händelsen bakom sig och gå vidare. Vi tror 

dock på de eventuella farorna med medlingen och att allt som har med den att göra inte enbart 

är positivt utan att man hela tiden måste beakta farorna och riskerna för de inblandade.  

 

Det vi har funderat mycket på är om det kan vid vissa fall vara så att gärningsmannen väljer 

att delta i medling i tron om att det leder till lindrigare straff eller rent utav åtalsunderlåtelse. 

Eftersom att detta inte kan bevisas och statistik saknas runt detta ser vi det som ett problem. 

En annan fundering som vi haft är det faktum att kommunerna tar över ansvaret och 

kostnaden för medlingsverksamheten. Detta borde då medföra medlingsmodellerna ser olika 

ut från kommun till kommun beroende på deras ekonomi. Rent logiskt borde det vara så att 

det är bättre med t.ex genomförandet av medlingen, uppföljningen efter medlingen och 

utbildning av medlarna i en ekonomisk stark kommun. Vi anser att det inte ska ha någon 

betydelse vart i landet man bor, man ska ändå ha samma förutsättningar att bli erbjuden 

medling av professionella medlare med samma ekonomiska förutsättningar. 

 

Det vi märkt under arbetets gång är att det saknas forskning och statistik om medling är en bra 

metod rent brottspreventivt och om det är ekonomiskt försvarbart. Det kan ju faktiskt vara så 

att man ”kastar pengarna i sjön” och att pengarna skulle kunna satsas på andra mer beprövade 

brottspreventiva metoder och åtgärder.  
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Bilaga 1  

SFS 2002:445 
Källa: Rixlex 
 
Utfärdad:  
2002-05-30 
 
Oförändrad. 

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

Tillämpningsområde och syfte 
1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en kommun med anledning 
av brott. 

 2 § Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en målsägande möts inför en 
medlare för att tala om brottet och följderna av detta. 

 3 § Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall vara att minska de negativa 
följderna av brottet. 
   Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt om brottets konsekvenser 
och att målsäganden ges möjlighet att bearbeta sina upplevelser. 

 4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses. Medlaren skall vara 
opartisk. 
Förutsättningar för medling 

 5 § Medling skall vara frivillig för både gärningsman och målsägande. Det brott som 
medlingen avser skall vara anmält till polisen. Dessutom skall gärningsmannen ha erkänt 
gärningen eller delaktighet i denna. 
   Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga omständigheter framstår som 
lämpligt. Om gärningsmannen är under tolv år får medling ske endast om det finns 
synnerliga skäl. 
Förberedelser 

 6 § Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt. 
   Medlaren skall samråda med förundersökningsledaren om medling avses äga rum innan 
förundersökningen har avslutats. Om medling avses äga rum därefter, men innan det finns 
en lagakraftvunnen dom, skall medlaren samråda med åklagaren. 

 7 § Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad medlingen innebär och 
på annat sätt förberedas i den omfattning som behövs. 

 8 § Vårdnadshavare för gärningsman och målsägande skall ges tillfälle att närvara vid 
medlingsmötet, om det inte finns särskilda skäl mot det. Även andra personer kan ges 
tillfälle att närvara vid medlingsmötet, om det är förenligt med syftet med medlingen och 
det i övrigt kan anses lämpligt. 
Medlingsmötet 

 9 § Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att berätta om sin upplevelse av 
brottet och dess följder. Gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför gärningen 
kom att begås och ge sin syn på sin situation. Målsäganden kan också framställa 
önskemål om gottgörelse, och gärningsmannen kan framföra en ursäkt för sitt handlande. 

 10 § Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse träffas endast om det är 
uppenbart att innehållet i avtalet inte är oskäligt. 
   Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller ett avtal som har träffats mellan 
parterna, skall medlaren se till att åklagaren genast underrättas om detta, om det inte är 
obehövligt. 

 


