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 Abstract 
 
Vårt intresse för medling väcktes andra terminen vid polisutbildningen i Umeå.  

Vi valde att skriva om medlingsverksamheten i Umeå och belysa den ur ett problem- 

och framtidsorienterat perspektiv. Medling vid brott är ett möte mellan brottsoffer och 

gärningsman, som tillsammans med en opartisk medlare försöker skapa förståelse för 

vad som hänt och varför. Medling bygger på rättviseformen reparativ rättvisa och 

används som ett komplement till det straffrättsliga systemet. Vi har tagit del av 

relevant material samt intervjuat verksamma personer. Idag finns nio verksamma 

medlare i Umeå. Förra verksamhetsåret genomfördes 103 medlingssamtal. I dagsläget 

klarar man av nuvarande mängd ärenden. 1 januari 2008 träder en ny lag i kraft. Lagen 

säger att alla kommuner ska erbjuda gärningsmän under 21 år medlingssamtal. Med 

tanke på den nya lagen och erbjudande till kranskommunerna om att köpa 

medlingstjänster från Umeå kan det medföra att man i framtiden behöver se över 

verksamhetens kapacitet.  I vår rapport har vi funnit att medlingsverksamheten i Umeå 

fungerar bra, men att det fortfarande finns några konkreta problem. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer vi att beskriva bakgrunden, syftet och 

frågeställningarna när det gäller vårt fördjupningsarbete om medling i Umeå. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I termin två på polisutbildningen i Umeå hade vi en föreläsning om medling vid brott. 

Föreläsningen hölls av Staffan Sehlin och Pia Byström från Örnsköldsvik. 

Föreläsningen väckte intresse hos oss om medling i ungdomsbrott. Hur den går till 

och hur den kommer att utvecklas.  

 

Medling vid brott är ett frivilligt möte mellan brottsoffer och gärningsman som 

tillsammans med en opartisk medlare försöker att skapa förståelse för det som hänt, 

varför det hände och insikt om vilka effekter händelsen medfört. Gärningsmannen 

skall genom medlingen få ökad insikt om brottets följder och därigenom påverkas till 

att inte återfalla i nya brott samt en möjlighet att reparera skadan, materiellt eller på 

annat sätt. Brottsoffret får en möjlighet att bearbeta händelsen så att dess negativa 

följder, som exempelvis vrede, rädsla, depression eller oro minskar. Brottsoffret kan i 

vissa fall få materiella eller annan slags gottgörelse1. För att kunna bli medlare krävs 

att man är kompetent och rättrådig. Medling kan användas långt ner i åldrarna. Om 

gärningsmannen är under tolv år krävs synnerliga skäl för att medling ska ske. För att 

medling ska kunna äga rum krävs en gärningsman som erkänt ett polisanmält brott 

samt en målsägande. Medling anordnas av staten eller kommunen med anledning av 

brott2. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Medling vid brott i Sverige på 2000-talet, sidan 12 
2 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
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Medlarna lyder under sekretesslagen: 

”Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om medling vid anledning om 

brott för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde 

lider men. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högs sjuttio år.” 3  

 

Från och med den 1 januari 2008 ska varje gärningsman under 21 år erbjudas 

medlingssamtal med offret4. Initiativet till medling tas av åklagare, polis eller 

socialtjänsten, när de upptäcker att någon under 21 år begått ett brott mot annan 

person. Vid förmöte bestämmer man om det är lämpligt med ett medlingsmöte mellan 

gärningsman och offer. Förmötet kräver mycket förberedelse och har som syfte att 

förbereda gärningsman och brottsoffer för medlingssamtal. Visar gärningsmannen 

vilja till att ställa allt till rätta kontaktas brottsoffret. Medlingsmötet varar i cirka en 

timme i neutrala lokaler. Medlaren underlättar mötet mellan parterna och kan hjälpa 

till att skriva ett avtal om ekonomisk gottgörelse, arbetsinsats eller hur de ska förhålla 

sig i framtiden. Brottsofferjouren deltar i medlingssamtalet om brottsoffret önskar5. 

 

Medling vid ungdomsbrott startade i Umeå 2004 vid socialtjänstens resursenhet. 

Samordningsansvarig i Umeå är Barbro Stjärnbrandt Norberg. Hon är projektanställd 

och arbetar heltid med medling sedan december 20056. När projektet startade var 

antalet medlare sex stycken. Tre män och tre kvinnor i åldrarna 35 – 70 år. Idag är 

antalet medlare nio stycken med en åldersvariation på 24 – 71 år. Könsfördelningen 

är fem män respektive fyra kvinnor. Bland dagens medlare finns socionomer, hel- och 

deltidspensionärer, socionomstudenter och polis. Medlarna är lekmannamedlare och 

får ett arvode på 600 kr per medlingsuppdrag. Skillnaden mellan lekmannamedlare 

och tjänstemannamedlare är i första hand att lekmannamedlarna arbetar på uppdrag. 

Väljer man att anlita tjänstemän som medlare utför de medlingsuppdrag på heltid och 

har medling som sin främsta arbetsuppgift. Ett ärende kan vara klart på en vecka men 

i vissa fall dra ut på tiden i ett år eller mer. Medlarna kan hantera flera ärenden 

samtidigt men det krävs att de har kontroll över sina ärenden, för att inte blanda ihop 

utredningarna. Medlarna signalerar själva till samordnaransvarig när de har tid för 
                                                
3 Sekretesslag (1980:100) 7 kap 44 § 
4 Proposition 2005/06:165 s 106 
5 Brottsofferjouren Trollhättan och Lilla Edet 
6 Intervju med Barbro Stjärnbrandt-Norberg. 
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nya uppdrag. Det inkommer i genomsnitt 20-40 medlingsärenden per månad till 

resursenheten och av dessa är det 10-15 ärenden som genererar i medling7. 

 

Idag har socialtjänsten ingen egen lokal för medling. Man lånar lokaler från andra 

verksamheter. Dessa lokaler är utspridda i Umeå t ex Ersboda, Centrum och Ålidhem. 

Lokalerna är ofta lägenheter i varierande storlekar. När butiker i centrum är 

brottsoffer ser de helst att medling sker i lokaler belägna i centrum. Detta för att 

slippa ta bilen till andra lokaler, då de har svårt att undvara personal. Ett 

medlingsmöte tar i genomsnitt en timme och det blir tidskrävande för butiken att ha 

personal utlånad. Vissa butiker vill att medlingen ska ske i butikslokalen något som 

medlarna är emot eftersom de anser att medling ska ske på neutral plats. 

 

Polis tar upp frågan om medling i samband med förhöret8. Polisen använder sig av en 

blankett som man fyller i vid ungdomsbrott, vilken senare skickas till socialtjänsten.  

På blanketten finns en kryssruta som berättar att frågan om medling tagits upp samt 

ungdomens inställning till medling. Underrättelse om brottet går till enhetschefen vid 

socialtjänsten. Om gärningsmannen sagt ja till medling eller om enhetschefen, 

alternativt socialtjänsten, bedömer att medling ska erbjudas skickar enhetschefen en 

blankett ”aktualisering av medling” till resursenheten.  

 

Är gärningsmannen straffmyndig dvs. femton år eller äldre tar medlingsamordnaren 

kontakt med åklagare. Denna kontakt tas för att verifiera att medling genomförs och 

att tidpunkten passar in i brottsutredningen. Medlingssamordnaren matchar medlare 

mot lämpligt ärende och skickar ett brev som innehåller erbjudande om medling till 

gärningsmannen om han/hon är myndig. Annars sänds brevet till vårdnadshavarna. 

Medlaren antar uppdraget och tar kontakt med gärningsmannen och föreslår en tid för 

ett samtal inför medlingsmötet. Tackar gärningsmannen ja till medling kontaktar 

medlaren även brottsoffret. Ställer brottsoffret upp på medling genomför medlaren ett 

eller flera förmöten samt medlingsmötet med bägge parter.   

 

                                                
7 Slutrapport projekt medling i ungdomsbrott dnr 3.4-0095/2005 samt intervju med Barbro Stjärnbrandt Norberg 
1 november 2006 
8 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 



  4      

Medlaren skriver ett intyg om hur medlingen gick. Om den genomfördes eller ej samt 

om andra omständigheter kommit fram vid medlingssamtalet som kräver åtgärder 

från socialtjänsten t ex att familjen behöver ytterligare stöd och hjälp.  

 

Intyget sänds till medlingsamordnaren på resursenheten som behåller en kopia för att 

föra statistik och sedan skickas intyget vidare till berörd beställare inom 

socialtjänsten. I vissa fall skickas en kopia till åklagaren. Om medlingen innefattat ett 

gottgörelseavtal bifogas en kopia på avtalet tillsammans med intyget om genomförd 

medling. Ett gottgörelseavtal innebär att gärningsmannen gottgör brottsoffret, vilket 

kan ske på olika sätt, t ex genom ekonomisk ersättning. De inblandande väljer själva 

avtalets utformning. Avtalet är juridiskt bindande. Är gärningsmannen minderårig 

skriver målsägarna under. Skulle medlingsförfarandet av någon anledning avbrytas 

anger medlaren detta på medlingsintyget och skickar det till samordnaren som 

underrättar berörd beställare och i vissa fall åklagare9. 

 

När någon av parterna inte vill ställa upp på medling kan ”indirekt medling” bli 

aktuell. Denna form av medling används när gärningsmannen inte klarar av att möta 

brottsoffret personligen. Det går till så att gärningsmannen skriver ett ångerbrev hos 

socialtjänsten och postar det till brottsoffret. Om någon av parterna inte vill ställa upp 

på medling blir det ingen medling, ej heller indirekt medling10.  

 

Största delen av de medlingar som redovisas utgörs av snatterier. Medling vid 

skadegörelse och stölder är också förekommande. Medlingar som rör 

misshandelsärenden får medlarna ofta invänta rättegång innan medling kan bli 

aktuellt. Medlarna upplever dock att det kan vara bra om det gått en tid innan man 

sammanför parterna. En del medlingar i dessa ärenden blir avbrutna.  

 

 

 

 

                                                
9 Flödesschema – Socialtjänsten, Umeå kommun. 
10 Intervju med Barbro Stjärnbrandt Norberg 
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Ibland för att åtal läggs ner efter förhandling, eller för att parterna ändrar sig och inte 

längre vill ställa upp på medling efter avslutad rättegång11. 

 

Polisen har ansvaret att se till att medlingsprocessen fungerar. ”Om någon som inte 

fyllt arton år är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, skall 

socialnämnden genast underrättas. Av underrättelsen skall det framgå om den 

misstänkte har tillfrågats om han eller hon vill delta i medling enligt lagen 

(2002:445) om medling med anledning av brott samt hur den misstänkte ställt sig till 

deltagande.”12 

 
 
1.2 Syfte 
 

Syftet med vårt arbete är att belysa medlingsverksamheten i Umeå ur ett problem- 

och framtidsorienterat perspektiv.  

 
 
1.3 Frågeställningar 

 
1 Hur står sig antalet medlingsärenden i proportion till 

medlingsverksamhetens kapacitet i Umeå? 

  

 2 Hur ser framtiden nationellt ut för medling och vad betyder den för 

verksamheten i Umeå? 

  

 3 Vilka konkreta problem stöter medlingsverksamheten i Umeå på? 

 
 
1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att belysa medlingsverksamheten i Umeå för att kunna avgränsa oss och 

lättare kunna intervjua berörda verksamma personer inom polisen, socialtjänsten och 

kommunen.   

 
 
 

                                                
11 Slutrapport projekt medling Dnr  B 3.4-0095/2005 
12 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 6 § 
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1.5 Tillvägagångssätt 
 
 

Vi har sökt information om medling i Umeå genom att ta kontakt med Barbro 

Stjärnbrandt Norberg. Hon arbetar som samordningsansvarig för medlingen i Umeå. 

Barbro har skickat oss del- och slutrapporter för medlingsverksamhetsåren 2004-2006. 

Vi har även besökt socialtjänstens kontor i Umeå för en längre intervju med Barbro. 

Vi blev inbjudna av Barbro att närvara vid medlarnas månadsmöte där vi fick relevant 

information som berör medlingsverksamheten i Umeå.  

 

Vi intervjuade kriminalinspektör Jerry Sandström som arbetar vid polisens 

ungdomsenhet i Umeå. 

 

Telefonkontakt togs med Håkan Johansson datalärare på Polisutbildningen i Umeå 

angående eventuell förändring i polisens datasystem DurTvå. 

 

Telefonkontakt togs med koordinatorn på lokala brottsförebyggande rådet i Umeå för 

att prata om hans syn på medlingsverksamheten i Umeå. Koordinatorn hänvisade oss 

att kontakta Barbro Stjärnbrandt-Norberg. Detta för att hon, enligt koordinatorn har 

störst insyn i medlingsverksamheten i Umeå. Telefonkontakt togs med Karin 

Gotefors-Linder, enhetschef på socialtjänsten i Umeå. 

 

Den litteratur vi använt oss av är del- och slutrapporter för medlingsverksamhetsåren 

2004-2006, BRÅ- rapport om ”medling vid brott i Sverige under 2000-talet”. Vi har 

tagit del av relevant lagtext samt information från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)13. 

Vi har läst propositionen 2005/06:165. 

                                                
13 http://www.bra.se 
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2 Olika rättviseformer 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva några typer av rättviseformer som tillämpas vid 

påföljd vid brott. 

 

Reparativ rättvisa 
 
Medling bygger på filosofin om Restorative Justice. På svenska benämnd reparativ 

rättvisa. Det var under 1960-talet som Restorative Justice växte sig stark i USA. 

Under 1990-talet började man förespråka reparativ rättvisa även i Sverige. Den går ut 

på att man istället för straff lägger stor vikt på betydelsen av en långsiktig 

problemlösning. Ett reparativt rättsystem skiljer sig från det bestraffande som 

tillämpas idag. Medling vid brott är en del av den reparativa rättvisans filosofi.  

Som vi tidigare har nämnt fokuserar medling vid brott på vad som har hänt, brottet 

och konsekvenserna för dem som är berörda av dem. Det är dialogen mellan parterna 

som står i fokus och man eftersträvar en ökad förståelse mellan parterna14. I Sverige 

är reparativ rättvisa ett komplement till det straffrättsliga system som annars 

tillämpas. Det är därför viktigt och lagstadgat15, att medlingen vid brott sker helt 

frivilligt, både från gärningsman och brottsoffer. För att få en bra bild av reparativ 

rättvisa skall vi förklara några av de mest etablerade sätten att tänka på rättvisa16. 

 

Straffande rättvisa 
 
Brottet är mot staten, och inte mot brottsoffret. Rättvisa uppnås genom att staten 

bestraffar gärningsmannen, exempelvis genom fängelsestraff eller samhällstjänst. 

I Sverige är lagstiftningen i huvudsak straffinriktad. Brottsoffret har egentligen som 

främsta funktion att ge information till staten om brottet. Därefter kan staten utfärda 

straff mot gärningsmannen16. 

 

  

 

 

                                                
14 http://www.bra.se 
15 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
16 Informationsblad om reparativ rättvisa 
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Rehabiliterande rättvisa 
 
Gärningsmannen skall få vård istället för straff. Brottet beror då på dåliga 

samhällsförhållanden och att den enskilda individen inte har fullt ansvar. 

Rehabiliterande rättvisa utesluter helt brottsoffret. I Sverige var denna teori mest 

förekommande under 1960 – talet16.  
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3 Resultat 
  

I detta kapitel redovisar vi de intervjuer vi gjort med Barbro Stjärnbrandt Norberg vid 

socialtjänstens resursenhet samt intervjun med Jerry Sandström vid polismyndigheten 

i Umeå. Intervjuerna baserades på frågor som berörde våra frågeställningar och vår 

bakgrund. Vi fick också ta del av information utöver våra frågeställningar. Båda 

intervjuerna redovisas som löpande text. Barbro svarade på frågorna efter hennes 

insyn i medlingsverksamheten. För att få svar på medlingens framtid i Umeå togs 

telefonkontakt med enhetschefen Karin Gotefors-Linder. I avsnittet 3.2 besvaras våra 

frågeställningar. 

 

3.1 Intervjuer 
 

Intervju med Barbro Stjärnbrandt Norberg 1 november 2006 

 

Medlingsverksamheten startade i Umeå i mitten av mars 2004. Fram till november 

samma år hade man utfört fem medlingar. Förra verksamhetsåret dvs. augusti 2005 till 

augusti 2006 hade man 309 ärenden vilket resulterade i 103 utförda medlingar.  

  

Det är upp till varje kommun att själva lägga upp sin medlingsverksamhet.  

Umeå kommun har valt att anlita lekmän som medlare, vilket innebär att medlarna 

ställer upp frivilligt och tar nya uppdrag i den takt de själva orkar med. Det finns inga 

anställningsavtal och de kan sluta när de vill. De som arbetar som medlare har olika 

bakgrund och ålder. Idag anlitas t ex socionomer, hel- och deltidspensionärer, 

socionomstudenter samt polis som medlare. Barbro har valt att använda sig av jämn 

könsfördelning bland medlarna. För tillfället arbetar fyra kvinnor respektive fem män 

med en åldersvariation på 24 – 71 år. Genomsnittsåldern ligger på ca 40 år. Arbetet 

som medlare annonseras inte. Det finns en informell kölista. Vid intresse att börja 

arbeta som medlare kontaktar man Barbro och blir eventuellt kallad till samtal. Vid 

samtalet som varar i en till två timmar ska framgå om personen är kompetent och 

rättrådig samt opartisk. Det utgår kostnadsersättning till medlarna på 600 kr per 

medlingstillfälle. Barbro arbetar heltid med medling sedan december 2005.  
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För tillfället inkommer det 20 – 40 lämpliga medlingsärenden per månad till 

socialtjänsten. Av dessa leder ca tio till femton stycken till utförda medlingssamtal. 

Hur många ärenden varje medlare har beror på flera omständigheter, t ex om det är ett 

åklagarärende, hur svårt det är att få kontakt med familjerna samt hitta lämpliga tider 

för medling. Man försöker matcha ärenden mot medlaren, vilket innebär att medlaren 

inte bör medla i ärenden där någon av parterna t ex bor i samma bostadsområde.  

Skulle antalet ärenden öka skulle det bli svårt att hinna med säger Barbro. Det ligger 

idag ca 20 ärenden och väntar på handläggning. Det händer att det kommer upp nya 

problem vid medlingen. Socialtjänsten kan då erbjuda annan social hjälp till familjen.  

Det förekommer även ”sekundär medling” enligt Barbro. Det visar sig ibland att 

föräldrarna till ungdomarna också har en tvist.  

 

 Varje månad håller Barbro tillsammans med medlarna ett månadsmöte. Enhetschefen 

på resursenheten är med ibland t ex när medlarna har önskemål om att chefen ska 

närvara. Polisen har en stående inbjudan till dessa möten, men närvarar sällan. 

Anledningen till att polisen sällan är närvarande beror på att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter. De är med andra ord inte avlönade för att gå på medlingsmöten. Med 

anledning av den nya lagändringen som kommer januari 2008 vill Barbro att polisen 

ska börja lämna över medlingsärenden när gärningsmannen är 18 – 21 år. Polisen har 

dock meddelat att man inväntar direktiv från Rikspolisstyrelsen, innan man förmedlar 

ärenden som rör personer mellan 18 -21 år. 

 

Idag är det bara Umeå och Skellefteå som erbjuder medling i Västerbotten.  

Umeå kommun erbjuder kranskommunerna att köpa in medlingstjänster av dem. Detta 

för att man har medlare samt lokaler. En annan anledning är att ungdomarna ofta begår 

brotten i Umeå. Tjänsten erbjuds för 800 kr per medlingstillfälle.  

 

När det rör sig om ett brott som en invånare i närliggande kommun begått måste man 

ta hänsyn till sekretessen. Först måste hemkommunen prata med ungdomen om 

medling och vid hans/hennes samtycke kontaktar man Umeå kommun för att 

medlingen ska kunna äga rum. När någon av parterna inte vill ställa upp på medling 

kan ”indirekt medling” bli aktuell. Denna form används när gärningsmannen inte 

klarar av att möta brottsoffret personligen men vill förklara sitt handlande.  
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Indirekt medling går till så att gärningsmannen skriver ett ångerbrev hos socialtjänsten 

och postar det till brottsoffret. Medlingsverksamheten har idag väldigt bra samarbete 

med åklagarna enligt Barbro. Vid medlingsärenden som rör brott som misshandel, 

olaga hot och ofredande inväntas alltid yttrande från åklagaren om tid för medling för 

att inte komplicera utredningen. Man har börjat föra samtal med Brottsofferjouren. 

 

Intervju med Jerry Sandström 1 november 2006 

 

Jerry har tidigare arbetat som kvarterspolis och har de senaste 18 åren arbetat 

med ungdomar. Han arbetar nu som ungdomsutredare i Umeå. I nuläget är 

han ensam ungdomsutredare, men två kvinnliga poliser kommer inom kort att 

börja på samma avdelning. För att avdelningen ska fungera bra tror Jerry att 

det behövs fem till sex ungdomsutredare. Jerry har en god syn på 

brottsförebyggande arbete samt en positiv syn till medling. Jerry tror att 

medling är ett bra komplement till andra insatser mot ungdomar. 

 

Polisen började arbeta med medling 2004. Innan det har det varit sporadiska 

försök sedan mitten av 1990-talet som fungerat mer eller mindre bra. 

Följande sker när polisen får ett ärende som kan vara aktuellt för medling: 

Vi förhöret med gärningsmannen frågar polisen om han eller hon vill ställa 

upp på medling. Förutsättningen är att gärningsmannen ska ha erkänt brottet. 

Polisen berättar även lite kort vad medling innebär. Vid förhör med 

målsägande frågas det om han/hon vill ställa upp på medling. Polisen fyller 

sedan i en blankett och skickar den till socialtjänsten. Blanketten skickas 

oavsett om gärningsmannen eller brottsoffret tackat ja eller nej till medling. 

 

Polisens resurser och inställning till medling är skiftande. I huvudsak är 

inställningen till medling negativ. Jerry uppfattar dock att den är bättre hos 

yngre poliser. På frågan om polisen kan skicka vidare medlingsärenden på 

äldre gärningsmän till resursenheten vill många poliser avvakta tills den nya 

lagen träder i kraft. Polisen har skickat vidare enstaka ärenden med äldre 

gärningsmän till medlingsverksamheten. 
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Den informella kontakten som polisen har med medlingsverksamheten tycker 

Jerry fungerar, men han tror det blir en förbättring genom att träffas formellt 

två gånger per år. 

 

På frågan varför det har skett en ökning av antalet ärenden som skickas vidare 

till socialtjänsten tror Jerry att det beror på att poliserna har blivit mer 

medvetna om att medling finns. I stort sett alla ärenden som kan vara aktuella 

för medlingen skickas vidare. Många av de ärenden som egentligen skulle 

utredas av ungdomsutredare utreds nu istället av andra utredare. Det kan vara 

en orsak till att ärendena inte kommer fram som det ska. Ofta har inte 

utredarna så stor kunskap och kännedom om medling. Det är med andra ord 

ett problem när andra utredare än ungdomsutredarna har hand om utredningen 

av ett ungdomsärende. Polisen har inga direkta framtidsplaner med medling. 

Jerry tror dock att det kommer bli bättre med fler poliser som 

ungdomsutredare samt att det fylls på med yngre poliser. Ett annat problem 

kan uppstå när detta blir ett prioritetsproblem hos polisen kontra 

socialtjänsten. Socialtjänsten kan ha detta som högre prioritet än polisen, och 

kan därför ha svårt att förstå att polisen även har andra uppgifter. 
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3.2 Resultat på våra frågeställningar 
 

Hur står sig antalet medlingsärenden i proportion till medlingsverksamhetens  

kapacitet i Umeå? 

 

Som vi nämnt i bakgrunden finns det idag nio medlare verksamma i Umeå.  

Antalet medlare varierar, men ambitionen är att de ska vara jämn könsfördelning och 

minst tio till antalet17. I dagsläget klarar medlarna av antalet ärenden som inkommer 

till socialtjänsten. Det ligger konstant cirka tjugo ärenden som väntar på att bli 

behandlade. Det är bara vid något enstaka tillfälle som kön av ärenden blivit lång på 

grund av att det rådigt brist på lediga medlare18. 

 

Diagrammet nedan visar antalet medlingsärenden i förhållande till antalet utförda 

medlingssamtal i Umeå månadsvis under andra verksamhetsåret. Ibland visar 

diagrammet fler utförda medlingar än medlingsärenden som inkommit samma månad. 

Det beror på att många ärenden blir liggande innan de blir behandlade. 
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17 Intervju med Barbro Stjärnbrandt Norberg 
18 Slutrapport projekt medling i ungdomsbrott dnr 3.4-0095/2005 
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Diagrammet nedan visar fördelningen över de olika brottstyper som ledde till 
medlingssamtal under andra verksamhetsåret. Snatterier är den brottstyp som är mest 
omfattande i antal bland medlingsärendena i Umeå.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Källa: Socialtjänsten Umeå) 
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Hur ser framtiden nationellt ut för medling och vad betyder den för 

medlingsverksamheten i Umeå?  

 

Medlingens framtid behandlas i proposition 2005/06:165 där regeringens förslag är att  

”Kommunerna ska sörja för att medling i enlighet med lagen (2002:445) om medling 

med anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 

år”19 

 

Regeringens målsättning med medling är att den skall kunna utvecklas till en 

verksamhet som är tillgänglig och kommer att spela en allt viktigare roll i rättsystemet.  

Brottsförebyggande rådets utvärdering20 av de medlingssamtal man genomfört är 

positiva och det finns fortsatt anledning till att använda medling i större utsträckning. 

Majoriteten av remissinstanserna är positiva till medling som åtgärd, bland annat anser  

åklagarmyndigheten att en förutsättning för att skapa stadga i medlingsverksamheten 

är att det finns en nationell standard över hur ärendena behandlas och att medling finns 

tillgänglig i hela landet.  

 

Medlingen är ingen påföljd, men enligt brottsbalken21 skall domstolen vid val av 

påföljd och straffets längd bland annat ta hänsyn till om den tilltalade vidtagit åtgärder 

för att begränsa de skadliga effekterna av brottet. Medling är därför en omständighet 

som domstolen kan beakta vid påföljdsvalet. Därför kan man säga att medlingen har en 

viss ställning i straffsystemet, vilket också talar för att frågan om medling inte bör 

avgöras av var den unge är bosatt. 

 

Tidigare erfarenheter med försöksprojektet visar att när försöksperioden är över och 

bidrag till verksamheten inte längre finns att tillgå, väljer många kommuner att inte 

längre prioritera medling bland de verksamheter som kommunen bedriver. Enligt 

regeringens mening vore det olyckligt om den under flera år uppbyggda  

medlingsverksamheten skulle läggas ned på grund av bristande finansiering och 

statligt stöd.  

 

                                                
19 Proposition 2005/06:165 s 103 
20 Medling vid brott i Sverige på 2000-talet 
21 Brottsbalken (1962:700) kap 29 § 5  och kap 30 § 4 



  16      

En sådan utveckling skulle innebära att de ekonomiska, organisatoriska 

 satsningarna samt utbildningen av medlare skulle gå till spillo. Medlingen befinner sig 

i ett expansions- och utvecklingsskede. Medling bedrivs på många orter i landet. Idag 

finns medling att tillgå i 155 kommuner och antalet medlingsärenden ökar. 

Kommunerna förväntas få ett fortsatt ekonomiskt stöd från regeringen och att samtliga 

kommuner med några få undantag kan erbjuda medling år 2006 eller 2007.  

 

När medlingsverksamheten blir en obligatorisk uppgift för kommunerna ska unga 

lagöverträdare och brottsoffer kunna erbjudas likvärdig medling i hela landet. 

Målsättningen är att en rikstäckande utbyggnad av medlingsverksamheten uppnås vid 

utgången av 2007 och att kommunerna därmed har en stabil organisation för medling. 

Det tar tid att bygga upp en väl fungerande medlingsorganisation och samarbetet måste 

fungera om verksamheten skall få medlingsärenden förmedlade till sig. Det är även 

viktigt att verksamheten inte blir personbunden, det vill säga att den står och faller 

med en person. Istället behöver man bygga upp en organisation som fungerar vid 

personalbyten22.  

 

Brottsförebyggande rådet förordar bland annat att medlingen byggs in i den 

organisatoriska strukturen, så att verksamheterna inte blir beroende av enskilda 

individer samt att små kommuner med få invånare och låg ungdomsbrottslighet 

samverkar med andra kommuner i gemensam medlingsverksamhet23. Umeå har en väl 

fungerande medlingsverksamhet där man erbjuder kranskommunerna att köpa in 

medlingstjänster från Umeå kommun. Samtal har förts med Vindeln, Nordmaling och 

Bjurholm som är positiva till att köpa tjänsten. Robertsfors funderar fortfarande24. 

 
Efter kontakt med Karin Gotefors-Linder25 angående framtiden för 

medlingsverksamheten i Umeå uppger hon att verksamheten kommer att fortsätta 

utvecklas, men i dagsläget är det oklart på vilket sätt. Karin är medveten om att 

organisationen i dess nuvarande form är väldigt personbunden och att de under 2007 

ska försöka åtgärda problemet.  

                                                
22 Medling vid brott i Sverige på 2000-talet s.51 
23 Proposition 2005/06:165 
24 Information från medlarnas månadsmöte 2 november 2006 
25 Enhetschef för socialtjänstens resursenhet i Umeå 
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Det finns inga planer på att ersätta dagens lekmän med tjänstemannamedlare. Man har 

från och med den 24 oktober 2006 en arbetspraktikant i fyra månader framåt med 

möjlighet till förlängning i två månader. Arbetspraktikanten ska i första hand arbeta 

med medlingsärenden samt delta i utvecklingsarbetet för verksamheten. Fortsätter 

medlingsärendena öka i samma takt som idag kan det bli aktuellt att se över behovet 

av att anställa tjänstemannamedlare.  

 

 Vilka konkreta problem stöter medlingsverksamheten i Umeå på? 

 

Vi har funnit flera konkreta problem i vår rapport. Medlingsverksamheten är 

fortfarande ett projekt i Umeå, vilket innebär att det är en oprioriterad verksamhet ur 

budgetsynpunkt. En svaghet i organisationen är att verksamheten är alltför 

personbunden. Idag är det bara Barbro som har kontakterna och kompetensen för att 

kunna samordna medlingsverksamheten.  

 

Ett annat problem är tid för bokning av medlingssamtal. I första hand ska man hitta en 

tid som passar alla tre parter, medlaren, gärningsmannen och offret. Vårdnadshavarna 

vill helst inte att medling sker under skoltid och butiksägare vill inte att medlingen 

sker på kvällstid. Detta kan i sin tur leda till att tiden mellan brottet och medlingen blir 

långvarig, vilket i förlängningen kan innebära att, någon av parterna tycker att det gått 

för lång tid för att medlingen ska vara meningsfull. 

 

Det finns en tro hos vissa gärningsmän om att medling är en påföljd och därmed 

strafflindrande. Det händer ibland att gärningsmannen tackat ja till medling och efter 

rättegång ångrar sig. Detta motiveras ofta med att gärningsmannen trodde att det skulle 

bli lindrigare straff om han gick med på medling och ser ingen anledning till att 

fullfölja medlingen eftersom han ändå blir straffad. Medling är ett komplement till 

rättsprocessen för att hjälpa offret att komma över händelsen samt få gärningsmannen 

att förstå konsekvenserna av sitt handlande. 
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Det har aldrig varit ett problem att ersätta avhoppade medlare då det hela tiden funnits 

intresserade personer som vill börja arbeta som medlare och hört av sig till 

samordnaren Barbro Stjärnbrandt Norberg26. Däremot är omsättningen av medlare ett 

problem. Rekrytering och upplärning är tidskrävande för Barbro och kostsamt för 

kommunen. Ett problem med att använda sig av lekmannamedlare är att de inte har 

några anställningsavtal och att de själva väljer hur många ärenden de vill ha. Vissa av 

medlarna vill bara ha ett ärende åt gången, andra kan inte ta ärenden eftersom de byter 

arbetsplats, är upptagna av studier eller av andra sociala skäl. 

 

Är flera av medlarna upptagna med andra sysslor kan medlingsärendena bli liggande 

på hög, då ingen periodvis kan arbeta med dem. På medlarnas månadsmöte framkom 

det att 37 ärenden inkom under oktober, cirka 23 ärenden är idag inte påbörjade. 

Situationen är under kontroll men arbetsmängden stor27. 

 

En del ärenden som handläggs av polisens ungdomsutredare skickas vidare till andra 

utredare inom polisen eftersom det idag endast finns en ungdomsutredare vid polisen i 

Umeå28. Det är därför många andra utredare som handlägger ungdomsärenden. Dessa 

utredare har inte kännedom eller kunskap om att de ska informera om möjligheten till 

medling29. Det kan därför förekomma att socialtjänsten inte får kännedom om alla 

lämpliga medlingsärenden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Slutrapport från medlingsprojekt nr B 34-167/2004 Umeå Kommun 
27 Protokoll från medlarträff  2006 11 02 Socialtjänstens hus 
28 Jerry Sandström, polisen Umeå 
29 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 
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3.3 Kritisk granskning av resultatet 
 

Medling är helt frivilligt och ungdomen registreras inte hos socialtjänsten. Därför sker 

all hantering av medlingsärenden manuellt, vilket kan innebära att det kan förekomma 

en viss felmarginal när det gäller statistiken över antalet medlingsärenden och utförda 

medlingssamtal.  

 

De resultat vi fått fram i intervjun hos polisen i Umeå bygger på en persons åsikt och 

inställning till medlingssamtal, då det bara finns en utredare anställd på den 

avdelningen för tillfället. Det innebär att det statistiska underlaget är begränsat.  

 

Samma problematik uppstår vid intervjun med Barbro Stjärnbrandt Norberg på 

socialtjänsten. Hon är samordningsansvarig för medlingsverksamheten på 

resursenheten och är den person som är bäst insatt i verksamheten. Fakta och 

information vi erhållit kommer främst från Barbro, vilket kan medföra att hennes 

personliga åsikter i ämnet vägs in. 

 

Propositionen30 vi använt oss av kommer från förra regeringens arbete och planer för 

medlingsverksamheten. Propositionen bygger på deras syn på medling och om hur de 

vill se att medlingsverksamheten utvecklas. När vi hösten 2006 fick en borgerlig 

regering frågar vi oss om de har samma målsättning och vision med medling som förra 

regeringen. Det är idag svårt att veta om den borgerliga regeringen kommer att ge 

fortsatt ekonomiskt stöd till kommunerna för att utveckla och driva 

medlingsverksamheter.  

 

  

                                                
30 Proposition 2005/06:165 
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4  Diskussion 
 

Med anledning av medlingslagen och den kommande lagändringen som innebär att 

kommunerna är skyldiga att erbjuda medling till gärningsmän under 21 år tar Sverige 

viktiga steg i riktning för reparativ rättvisa. Den nya lagen är ett komplement till det 

straffrättsliga system som dagens lagstiftning bygger på. Som framkommit av vårt 

resultat finns det en tro om att medling är en påföljd och därmed strafflindrande. För 

att undvika missförstånd om att medling alltid är strafflindrande är det viktigt för 

åklagare, polis och socialtjänst att vara tydlig med informationen man lämnar till 

gärningsmannen. Åklagaren kan ta hänsyn till att gärningsmannen ställer upp på 

medling, men det är ingen garanti för att det blir strafflindring vid val av påföljd.  

 

Till skillnad från rehabiliterande rättvisa som enbart fokuserar på gärningsmannen, 

försöker reparativ rättvisa hjälpa både gärningsman och brottsoffer. 

 

Vi har ställt oss frågan om antalet medlingsärenden står i proportion till 

medlingsverksamhetens kapacitet. Efter att ha studerat ämnet har vi kommit fram till 

att som det ser ut idag klarar socialtjänsten av att driva verksamheten med dagens 

organisation. Det finns idag en hanterbar kö av ärenden. Den nya lagen kommer att 

innefatta medling av ungdomar upp till 21 år. Kranskommunerna har även erbjudits att 

köpa in medlingstjänster av Umeå kommun. Några kommuner har som vi tidigare 

nämnt visat intresse för att köpa tjänsten. Ärendetillströmningen kommer därför att 

öka. Den nya lagen pekar på att den förra regeringen hade en positiv syn på medling 

och vi hoppas att den nya regeringen vill fortsätta utveckla verksamheten.  

 

I rapporten har det framkommit att 103 av 309 lämpliga medlingsärenden ledde till 

genomförda medlingar. Resursenheten hade ställt upp ett mål för andra 

verksamhetsåret på 100 genomförda medlingar. Det får anses vara en bra siffra med 

tanke på att det är en relativt nystartad verksamhet. Anledningen till att man ställer upp 

ett mål för antalet genomförda medlingar är för att kunna budgetera kostnader för 

projektet samt behovet av antalet medlare. 

 



  21      

Vid medlingsmötet diskuterades hur man löser problemet med att hitta en tid som 

passar alla parter för medlingssamtal. Medlarna vill att samtalet sker på neutral plats. 

Ibland är det svårt för butikspersonalen att lämna butiken och de vill då att 

medlingssamtalet sker i deras lokaler. Medlarna ser hellre att medlingssamtalet 

genomförs i butiken än att det inte blir av. Det löser sig ofta då medlaren försöker boka 

in den medlingslokal som ligger närmast butiken. Med anledning av detta anser vi att 

det är positivt för medlingsverksamheten i Umeå att fortsätta använda sig av utspridda 

lokaler och försöka tillmötesgå den tid som passar butikspersonalen bäst. 

 

Omsättningen av lekmannamedlare i Umeå är ett problem. För att få bukt med 

problemet kan införande av tjänstemannamedlare bli aktuellt. Fördelarna med att 

använda sig av tjänstemannamedlare är att de ofta har utbildning, kunskap och 

erfarenheter som är viktiga i sammanhanget. En annan fördel med 

tjänstemannamedlare är att de arbetar heltid med medling och borde därför kunna 

avsluta fler medlingsärenden. En nackdel med att använda sig av tjänstemannamedlare 

är att medlaren har tystnadsplikt enligt sekretesslagen31 vilket skulle medföra en 

intressekonflikt då tjänstemän är skyldiga att anmäla om de får kännedom om att barn 

och ungdomar far illa enligt socialtjänstlagen32. Denna skyldighet har inte 

lekmannamedlare. 

 

4.1  Slutsatser och förslag 
 

I dagsläget klarar Umeå kommun av att använda sig av lekmän för att hantera 

tillströmningen av medlingsärenden. Redan idag finns en kö på ärenden som väntar på 

att bli behandlade. Den nya lagen tillsammans med erbjudandet från Umeå kommun 

om att kranskommunerna kan köpa medlingstjänster kommer att medföra att det blir 

betydligt fler medlingsärenden i framtiden. Vi tror inte att dagens kapacitet är 

tillräcklig för fler ärenden. Därför föreslår vi att man kan använda sig av ett par 

tjänstemannamedlare som kompletteras av lekmän. 

 

 

 

                                                
31 Sekretesslag (1980:100) 7 kap 44 § 
32 Socialtjänstlag (2001:453) 14 kap 1 § 
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Samordningsansvarig för medlingsverksamheten i Umeå har valt att använda sig av 

jämn könsfördelning bland sina medlare. Anledningen till detta är för att skapa en bra 

balans i gruppen. Det är lättare att matcha medlingsärenden om det finns en blandning 

av män och kvinnor i gruppen. En fråga vi ställt oss är hur man i framtiden kommer att 

sköta rekryteringen av nya medlare om de som lämnat intresse hos Barbro är av 

samma kön. Om man står fast vid jämn könsfördelning och därmed avstår att rekrytera 

en ny medlare eftersom de skulle bryta målsättningen med jämn könsfördelning.  

Om man väljer att avstå från att rekrytera kan det i förlängningen leda till att kön av 

medlingsärenden som väntar på att bli behandlade blir lång. 

 

Vid vår intervju med Jerry Sandström på polisen i Umeå framkom det att det råder 

brist på ungdomsutredare, vilket medför att ungdomsärenden handläggs av andra 

utredare som inte har som vana att fråga om ungdomens inställning till 

medlingssamtal. Som vi tidigare nämnt skall polisen tillfråga om ungdomens 

inställning till medling.33 Vi har ett förslag som kan förbättra rutinerna i polisens 

datasystem (DurTvå).34 I programmet kan man införa en ruta där polisen tillfrågar 

ungdomen om hans/hennes inställning till medling samt ytterligare en ruta där det 

framgår om ungdomen ställer upp på medlingssamtal. För att försäkra oss om att 

förslaget är genomförbart har vi kontaktat Håkan Johansson. Han arbetar som 

datalärare på Polisutbildningen i Umeå. Håkan uppger att förslaget är genomförbart 

om man lämnar in ett förändringsförslag till centrala förvaltningen. De prövar inkomna 

ärenden halvårsvis. Blir förslaget godkänt kan förändringen vara införd i bästa fall ett 

till ett och halvt år efter att förslaget är godkänt. Vårt förslag till placering av rutan är 

på förhörsblankettens andra sida där kryssruta om underrättelse till socialtjänsten 

finns. Se illustrationen på nästa sida. 

                                                
33 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 6 § 
34 Ett dataprogram som sköter polisens förundersökning 
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 (Aktuellt fönster i DurTvå) 
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