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 Abstract 

I ett tillägg i Socialtjänstlagen (1 januari 2008) fastställdes att Sveriges samtliga 

kommuner skall tillhandahålla tjänsten medling. Brottsförebyggande Rådet har 

utfärdat riktlinjer för hur arbetet skall bedrivas. Denna rapport beskriver tre av 

Sveriges kommuners medlingsverksamhet. För att besvara vårt syfte har vi valt 

att intervjua nio representanter från åklagarkammaren, medlingsverksamheten 

och polismyndigheten. Intervjuerna fokuserade särskilt på frågor om 

kommunikation, samarbetsformer och eventuella förändringsbehov. Centrala 

intervjuresultat visar att samarbetet och kommunikationen mellan berörda 

myndigheter är effektivt och väl fungerande. Därtill framkommer att vissa 

förändringar gällande lagens tillämpning vore önskvärda för att uppnå ett 

tillfredsställande resultat för de inblandade parterna.   
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1 Inledning 

Medling innebär att en medlingsverksamhet sammanför gärningsman och 

brottsoffer i strukturerade möten där en opartisk medlare styr samtalen. Medling 

syftar till att hjälpa såväl gärningsman som brottsoffer. Gärningsmannen ges 

möjlighet till insikt - offret ges möjlighet till bearbetning. Meningen är att man 

tillsammans skall förebygga negativa följder av brottet. 

Vi var nyfikna på hur denna verksamhet fungerar och valde att intervjua 

representanter för berörda myndigheter, medlingsverksamheten, åklagarkammaren 

och polismyndigheten. 

Kolfjord beskriver dagens konflikter mellan unga: ”Idag hamnar många ärenden hos 

polisen, som enligt poliserna själva, egentligen hör hemma på skolan alternativt 

inom socialtjänsten/…./ Förrättsliggandet av vardagskonflikter är ett angeläget tema 

då ungdomars konflikter allt oftare hamnar inom rättssystemet” (Kolfjord, 2002). 

1.1 Bakgrund 

Av Brå rapporten (2005:14), medling vid brott i Sverige på 2000-talet framgår att 

ett ökat antal kommuner i Sverige bedriver medlingsverksamhet och 

medlingsärenden i landet har därigenom totalt sett ökat. Denna utveckling fortsätter 

och medlingsverksamheten planeras f n i flera kommuner. Kommunerna skall sörja 

för att medling enligt lag (2002:445) skall erbjudas i de brottsfall där 

gärningsmannen är under 21 år (SOL 2001:453, 5kap 1c§). 

1.1.1 Problem vid samverkan 
 

Enligt Brå är polis och åklagare de viktigaste parterna i medlingsverksamheten. 

Man betonar i denna handbok vikten av att respektive myndighet genomför de 

åtagande de har enligt lag. Brå menar också att gemensamma målsättningar - och 

gemensamt synsätt på själva medlingsprocessen – är förutsättningar för att uppnå 

goda resultat (Brå 2007). 
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1.1.2 Rutiner 
 

Ett återkommande problem som Brå uppmärksammat är myndigheternas bristande 

rutiner. Inom följande områden bör inarbetade rutiner finnas enligt Brå: 

• Att säkerställa att de unga gärningsmännen alltid tillfrågas om de 

kan tänka sig att bli kontaktade av medlingsverksamheten. 

• Hur polisen, socialtjänsten och andra förmedlar ärendet till 

medlingsverksamheten. 

• Hur medlingsverksamheten tar kontakt med gärningsperson och 

brottsoffer. 

• Hur medlingsverksamheten tar kontakt med åklagaren. 

• Att andra parter som berörs av medlingen informeras eller 

kontaktas för råd och stöd. 

• Återkoppling. 

• Uppföljning av medlingsverksamheten. 

• Kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten.  

(Brå 2007). 

1.1.3 Kommunikation 
 

Kommunikationen – d v s dialogen mellan de berörda parterna – är ett centralt 

begrepp vid medling. Brister i kommunikationen leder till brister i motivation för 

medverkan i medling. Ansvaret för en lyckad kommunikation åligger framför allt 

medlingsverksamheten vilken skall var lyhörd för övriga aktörers synpunkter och 

önskemål. Det är viktigt att kommunikationen upprätthålls under hela processen. 

Såväl brottsoffer som gärningsmän skall delges information och återkoppling skall 

ske till de aktörer som initierat medlingen. Detta kan tydliggöras med en s k 

kommunikationsplan där de kommunikativa insatserna för respektive part preciseras 

(Brå 2007).  
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1.1.4 Närhet, personlig kontakt och möten 
 

För att medlingsverksamheten skall bli framgångsrik krävs det att de involverade 

personerna i medlingsprocessen har en personlig kontakt och regelbundna möten. 

Vissa medlingssamordnare har fått möjlighet att ha sin verksamhet i samma lokaler 

som polisen och på så sätt underlättas vidarebefordrandet av ärendena. Om inte 

denna möjlighet finns bör man sträva efter att minska alla former av avstånd och 

hinder mellan aktörerna (Brå 2007). 

1.1.5 Sekretess 
 

”Samverkan mellan myndigheter som rör samhällets omsorg av barn och unga är 

nödvändig men förutsätter också kännedom om begränsningar i samarbetet som 

följer av sekretessreglerna” (Clevesköld och Thunved, 2004, s 11). 

I Brå´s rapport (2005:14) skrivs det att det råder osäkerhet kring 

sekretessbestämmelser vid medling. I ytterligare en rapport från Brå, utvärdering av 

ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, m m. 

konstateras att en bidragande orsak till de samarbetsproblem man fann var ”den 

bristande ömsesidigheten i utbyte av uppgifter”(SOU 2003:99). I denna utredning 

görs gällande att sekretess i vissa fall begränsar möjligheten till uppgiftsutbyte 

mellan myndigheter. Frågan kring detta fokuseras i samband med att det blivit allt 

vanligare med samverkan mellan myndigheter. 

Sekretessen behöver inte vara något problem vid samverkan eftersom det finns 

undantag emot sekretessen som avser medlingsärenden enligt sekretesslagen 1:5 

och 14:2 (Brå 2007). 

1.1.6 Historik 
 

Medling är inget nytt fenomen utan användes av Nya Zeelands ursprungsbefolkning 

maorier för flera hundra år sedan (Brå rapport 2005:14). Medling använder man sig 

av för att lösa en konflikt mellan två tvistande parter. Parterna får träffas på neutral 

mark tillsammans med en oberoende och opartisk medlare för att finna en lösning 

på den konflikt som har uppstått mellan de två tvistande parterna. Medling används 
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inom många olika områden i det svenska samhället idag, exempelvis avseende 

konflikter i familj, skola och på arbetsplatser.  

När man använder sig av medling vid brott (exempelvis vid skadegörelse och 

misshandel) handlar det inte om en konflikt utan om att en person har begått en 

brottslig gärning mot en annan person. Enligt medlingslagen (2002:445) är syftet att 

gärningsmannen och målsägande träffas och pratar om brottet, med finns också en 

opartisk medlare. För att medlingen ska kunna genomföras måste brottet vara 

polisanmält och erkänt samt att både gärningsmannen och målsägande ställer upp 

frivilligt. 

För att genomföra ett medlingsmöte vid en konflikt eller en brottslig gärning mot en 

annan person kan man använda sig av en metod som innehåller fem vägledande 

principer (de fem F´en). 

• FREDLIG- Användande av våld, tvång och hot är uteslutet. 

• FRIVILLIG- Parterna måste själva komma till medlingen. 

• FÖRTROLIG- Det som sägs under medlingen ska inte användas mot 

dig efteråt. 

• FÖRSONING- Målet med medlingen är att uppnå en högre grad av 

försoning. 

• FACILITERANDE- Att facilitera betyder att lägga till rätta.            
(Hareide 2006 s 18) 

Medlingens grundidé är att gärningsmannen skall få en ökad förståelse för vad 

brottet fått för konsekvenser för brottsoffret. Detta ger en möjlighet att genom det 

avtal som upprättas dem emellan, gottgöra målsägande eller be om ursäkt för den 

skada som uppkommit genom brottet. Genom medlingsmötet ska målsägande få en 

chans att bearbeta sina upplevelser kring brottet och minska de negativa effekterna 

och på så sätt hjälpa till vid rehabiliteringsprocessen.  

Medlarens roll vid själva mötet är att försöka vara så osynlig som möjligt och bara 

komma in i själva mötet för att vägleda de båda parterna, bevaka de båda parternas 
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intressen, se till att båda parterna får möjligheten att säga vad de tycker och tänker 

och förklara för den andre hur den upplevde och uppfattade själva situationen.  

Medling kan användas med gärningsmän i alla åldrar men när det finns en 

gärningsperson under 12 år ska det finnas särskilda skäl för medverkan i medling. 

Om det är lämpligt med tanke på omständigheterna kan man tillämpa medling vid 

alla brott som är polisanmält och erkänt. När det gäller sexualbrott och 

brottsofferlösa brott är det att anses som omöjligt eller direkt olämpligt att medla i 

(Brå 2005:14; Proposition 2001/02:126). 

Medlingen kan också ha positiva bieffekter exempel att den fungerar som en 

brottsförebyggande och en avlastande åtgärd för rättsväsendet vid brott som har 

begåtts av ungdomar (Thunved m.fl. 2007). 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera tre olika medlingsverksamheter i Sverige, 

avseende organisations och samverkansformer. De frågeställningar som ska 

besvaras är hur samverkan fungerar mellan Polis, Åklagare och Socialtjänsten samt 

om det behövs några förändringar avseende organisations och samverkansformerna 

och i så fall vilka? 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att beröra Halmstad, Linköping och Östersunds kommun. 

1.4 Tillvägagångssätt 

Enligt Olsson och Sörensen (2002) handlar metodval och tillvägagångssätt om att 

använda tid och andra resurser på ett effektivt sätt, för att på så sätt kunna skapa så 

mycket ny kunskap som möjligt genom uppsatsskrivande. Med dessa ord i åtanke 

utförde vi intervjuer med personer verksamma vid medlingsverksamheterna, 

polismyndigheterna och åklagarkamrarna i tre kommuner. Vi valde att intervjua 

nyckelinformanter från dessa myndigheter efter som de fungerar som huvudaktörer 

inom medlingen. Vi intervjuade de ansvariga för medlingsverksamheterna, 
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ungdomsutredare hos polisen och åklagare i de tre kommunerna, sammanlagt var 

det nio personer som intervjuades. Personerna som vi intervjuat erbjöds att vara 

anonyma.  

Dessutom har vi använt oss av litteratur som berör medling. Genom intervjuerna har 

vi fått en inblick i hur samarbetet fungerar mellan medlingsverksamheterna, 

åklagarkamrarna och polismyndigheterna. De namn som förekommer är fingerade. 

 

2 Medling inom ramen för samverkan samt dess grundfilosofi 

”För det stora flertalet brott är det dock så att ett effektivt brottsförebyggande arbete 

förutsätter en kombination av lagstiftning och myndighetsåtgärder å ena sidan och 

privata eller medborgerliga insatser å den andra. Detta kan ske på flera sätt - genom 

att man var för sig, utifrån sina skilda förutsättningar och på olika sätt angriper 

samma problem, eller genom att man redan från början samverkar mot ett 

gemensamt mål (Ds 1996:59).” ”En väl fungerande samverkan är en förutsättning 

för att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet. Betydelsen härav har 

understrukits bl.a. i Trygghetsutredningen(SOU 1994:122). Samverkan innebär ett 

mer effektivt utnyttjande av befintliga resurser. Myndigheter och andra som 

tillsammans skall lösa ett problem kan fördela arbetet så att det är den myndighet 

som är bäst lämpad att utföra en uppgift som också gör det.  

 

Det har i olika sammanhang framhållits att sekretesslagen ställer till problem när 

samarbete skall ske mellan myndigheter för vilka olika sekretessbestämmelser 

gäller. Det är framför allt poliser som i den brottsförebyggande verksamheten har 

ansett att de inte i tillräcklig omfattning får tillgång till socialtjänstens uppgifter om 

unga personer. De myndigheter som bör samarbeta i brottsförebyggande frågor är 

emellertid också t.ex. skolan, som i sin tur har olika sekretessbestämmelser för olika 

delar av sin verksamhet. Utgångspunkten skall vara att sekretesslagen inte - utan 

goda skäl - får försvåra ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheterna(Ds 

1996:59). En snabbare reaktion på begångna brott bör leda till en minskning av de 

ungas brottsbenägenhet. Handläggningen hos polis, åklagare och domstol av 
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ungdomsmål har ändrats i syfte att få till stånd en snabbare lagföring, bättre 

samarbete och ett förfarande som är anpassat till de särskilda krav som ställs när 

ungdomar lagförs. Medling för unga lagöverträdare är ett exempel på vad som görs 

för att få ungdomar att inte fortsätta begå brott. På flera håll i landet pågår 

verksamhet i olika former som går ut på att den unge får konfronteras med den som 

utsatts för brottet och att den unge får göra rätt för sig (Ds 1996:59.) 

 2.1 Reparativ rättvisa 
 

 Medling är en konfliktlösningsmetod där två parter möts tillsammans 

med en opartisk medlare för att finna en lösning på konflikten. Medling vid brott 

skiljer sig från annan form av medling i det hänseendet att det är en part som har 

begått ett brott mot en annan part. Det är alltså ingen konflikt i vanlig bemärkelse 

som ska lösas. Målsättningen är i stället att parterna ska få en bättre förståelse för 

vad som har hänt, varför det hände och vilka konsekvenser händelsen, det vill säga   

brottet har fått. På så sätt kan brottsoffret ges möjlighet att bearbeta de känslor och 

rädslor som brottet har fört med sig. Gärningspersonen ges i sin tur möjlighet att 

reflektera över sitt brott, ta ansvar för följderna och om möjligt ställa till rätta den 

skada brottet har åsamkat brottsoffret. Medlarens fokus ska vara att stödja och 

underlätta samtalet mellan parterna så att bägge uppnår förståelse för 

brottshändelsen och dess konsekvenser (Brå 2007). 

 
Den rättsfilosofi som medling med anledning av brott främst grundar sig på kallas 

Restorative Justice, vilket kan översättas med reparativ rättvisa. Reparativ rättvisa 

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

tillsammans lösa hur man skall hantera följderna av brottet och dess verkningar i 

framtiden. Ett medlingsförfarande i brottmål kan skilja sig mycket åt från fall till 

fall. Detta beror bland annat på vilken typ av brott ärendet gäller, vem som är 

brottsoffer och hur den personen har påverkats av brottet samt vem som är 

gärningsman (SOU 2000:105). 

 

Den reparativa rättvisan verkar för att dialogen ska ske mellan parterna och man 

eftersträvar förståelse mellan dessa. Finns även vissa kännetecken för denna sorts 

rättvisa: 
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• Brott anses som ett angrepp av en person mot en annan 

• Fokusering på problemlösningen p.g.a. ansvar och på framtiden (vad bör 

göras?) 

• Dialog och förhandling är normgivande 

• Brott anses som en konflikt mellan individer; konfliktens betydelse är 

erkänd 

• Fokus på att reparera en social skada 

• Närsamhället underlättar den reparerande processen 

• Uppmuntran av ömsesidig nytta 

• Brottsoffret och gärningsmannens roller beaktas beträffande problemet och 

dess lösning; brottsoffrets behov och rättigheter beaktas och 

gärningsmannen uppmuntras till att ta ansvar 

(SOU 2000:105 s f 49) 

 

3  Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att behandla svaren på de frågor som vi har ställt till de 

olika myndigheterna som är involverade i medlingsverksamheterna. Detta för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

3.1 Samverkan mellan myndigheterna 

3.1.2 Medlingsverksamheten i Halmstads kommun 
 

Medlingsverksamheten i Halmstads kommun bedrivs av Anna på 

familjerådgivningen i Halmstad, Anna började jobba med medling för tre år sedan 

men har under tiden haft kvar sina gamla arbetsuppgifter hos familjerådgivningen. 

Hon har gått en grundutbildning om medling som brottsförebyggande rådet (Brå) 

ansvarat för. 

  

Anna har på egen hand byggt upp medlingsverksamheten i Halmstad. Anna har i 

utvecklingsarbetet utgått från Brå´s direktiv. Anna går i pension månadsskiftet 

mars/april och kommer då att lämna över medlingsverksamheten till två nya 

medlare (Lise och Liss), Lise och Liss har genomgått samma grundutbildning vid 
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Brå som Anna gjort. Som det ser ut i nuläget kommer Lise och Liss inte enbart 

arbeta med medling utan även ha andra arbetsuppgifter hos familjerådgivningen.   

 

Medlingsverksamheten i Halmstad har ingen särskild handlingsplan för mötet med 

andra kulturer. Dock finns tolk tillgänglig även om man sällan är i behov av tolk i 

medlingsmötet. Däremot, menar Anna, bör man använda tolk när man talar med 

föräldrar till invandrarungdomar. Det är viktigt att de förstår vad en medling 

innebär och att få deras godkännande att genomföra en sådan.  

 

Före ett medlingsmöte äger rum tar medlaren kontakt med åklagaren och berättar att 

medling kommer att ske i ärendet, när själva medlingsmötet har skett tar medlaren 

åter kontakt med åklagaren och berättar hur det gick på medlingsmötet. Tyvärr är 

det inte alltid som medlingsmötet hinner ske innan dom i målet har fallit. Varför 

medlingsmötet inte hinner ske innan en dom har hunnit komma i målet beror enligt 

Anna på att medlingsverksamheten får ärendet då förundersökningen är avslutad. 

Man tar även kontakt med socialtjänsten och berättar att medling kommer ske och 

hur det gick med medlingsmötet. Det är oftast socialtjänsten som lämnar över 

ärendena till medlingsverksamheten. Är kriterierna för medling uppfyllda tar 

medlingsverksamheten alltid kontakt med målsäganden och gärningsmannen för att 

fråga om de är intresserade av att delta i medling. 

3.1.3 Åklagarkammaren i Halmstads kommun 
 

Åklagarna i Halmstad får underrättelse om medling när den skall ske och efter 

medlingsmötets genomförande. Möjligheterna för åklagaren att ta hänsyn till 

medlingen vid bedömning av vad de ska yrka på är begränsad. Åklagaren ser utifrån 

brottet om det finns möjlighet till åtalsunderlåtelse, finns det ingen möjlighet tas det 

ingen hänsyn till att medlingen har ägt rum. Ett hinder för åklagaren är att 

medlingen sker för sent, ofta efter domen och har då ingen möjlighet att ta hänsyn 

till medlingsmötet. Varför medlingsmötet ofta sker efter domen kan delvis bero på 

att medlingsverksamheten först får ärendet skickat till sig när förundersökningen är 

klar.   

3.1.4 Polismyndigheten i Hallands län närpolisområde Halmstad 
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Närpolisområde Halmstad frågar alltid den misstänkte om denna är intresserad av 

medling ifall kriterierna för medling är uppfyllda. Oavsett om gärningsmannen 

ställer upp på medling eller inte skickas informationen vidare till socialtjänsten.  

 

Polisens organisation vid medling är att vid förhöret med den misstänkte initierar 

polisens förhörsledare medling. När förundersökningen är klar får socialtjänsten 

tillgång till protokollet där det framgår om gärningsmannen är intresserad eller ej. 

Polisens ungdomsutredare och socialtjänsten har tät kontakt. Dock sker det sällan 

en återkoppling efter att ärendet hamnat på socialtjänstens bord – något som man på 

polisen inte heller anser sig vara i behov av. I intervju med en av Halmstadspolisens 

ungdomsutredare framkom att rutiner och tillvägagångssätt diskuterats med 

medlingsverksamheten. Vid dessa träffades en överenskommelse om att polisen 

ansvarar för att tillfråga gärningsman om intresse av medling och i så fall 

vidarebefordra detta till medlingsverksamheten. En nyligen framtagen lokal 

blankett innehåller uppgifter om gärningsman, brott och om förundersökningen är 

klar eller fortfarande pågår. Denna blankett skall via socialtjänsten tillsändas 

medlarna så snart som möjligt. Detta innebär att rutinerna effektiviserats sedan 

mars/april 2008. 

3.1.5 Medlingsverksamheten i Linköpings kommun 
 

Medlingsverksamheten i Linköpings kommun bedrivs av den icke 

myndighetsutövande organisationen kallad Råd och Stöd. De har ett avtal med 

kommunens omsorgsnämnd att utöva och tillhandahålla medling i kommunen. 

Verksamheten Råd och Stöd har även andra uppgifter såsom arbete och rådgivning 

med unga mammor, familjerådgivning och mansrådgivning för att nämna några. 

 

Uppbyggnaden av verksamheten följer de riktlinjer som de lokala 

brottsförebyggande rådet dragit upp. Medlingsverksamheten har funnits sedan 1997 

och är integrerad i den ordinarie verksamheten. Verksamheten är uppbyggd genom 

att en samordnare sköter all administration, arbetsledning samt underhåll av de 

medlare som tar sig an enskilda ärenden. Det arbetar för närvarande fyra 

välutbildade medlare, en del med beteendevetenskaplig utbildning i botten, men alla 

har stor erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer. 
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Sju kommuner i Östergötland köper medlingstjänsten från Linköpings kommun. 

Detta ger många olika samarbetspartners, däribland socialtjänst och polis i de olika 

kommunerna. Samtidigt har man ett nära samarbete med åklagare och skolor i 

Linköping och i de övriga kommunerna. Detta innebär att många aktörer är 

inblandade och att arbetsbördan i perioder är mycket hög. Konsulter har varit ett 

alternativ under kortare perioder, men eftersom inkommande ärenden ständigt ökar 

ska mer personal anställas och finnas tillgänglig. 

 

Ett medlingsärende remitteras från olika myndigheter såsom Socialtjänst, polis eller 

åklagare till medlingsverksamheten. Medlingsverksamheten bokar då in ett förmöte 

och på detta förmöte går man igenom vad ett medlingsmöte innebär och hur det 

praktiskt genomförs. Sedan åligger det medlingsverksamheten att fullfölja 

uppdraget och återkoppling sker till remitterande instans. 

3.1.6 Åklagarkammaren i Linköpings kommun 
 

Ett medlingsärende kommer till åklagarens kännedom i och med att den utsedda 

medlaren kontaktar kammaren, detta med anledning av om åklagaren ser något 

problem att utföra medlingen och även en bedömning om lämpligheten att 

fortskrida med medlingen före en stundande rättegång. En speciell checklista finns 

för polis och åklagare som är det första steget i informationskedjan när det gäller 

medlingsärenden. Har medling förekommit eller viljan till medling och den utsedda 

medlaren underrättat åklagaren att det har bedömts som positivt att påverka 

resultatet av detta så meddelar åklagaren åtalsunderlåtelse, om de övriga 

omständigheterna medger detta. Om inte så väcks åtal i vanlig ordning, men det 

nämns i personaliadelen och i slutpläderingen vilken inställning personen har till 

medling. Det bifogas även till tingsrätten i ett yttrande om medlingen har hunnit 

genomföras innan det skickas vidare. Om åklagaren inte har fått någon information 

om personen har blivit tillfrågad om medling, så görs ingenting åt det i dagsläget 

från åklagarens sida 

3.1.7 Polismyndigheten i Linköpings kommun 
 



Rapport nr 478  2008-05-05 

    12  

Polismyndigheten i Linköping frågar alltid misstänkt och målsägande om de vill 

ställa upp på medling. Det är aldrig fråga om någon övertalning utan ett nej 

accepteras genast, men om personen ändrar sig är det upp till denne att själv ta 

kontakt med medlingsverksamheten.  

En överenskommelse har träffats med medlingsverksamheten att polisen enbart 

tillfrågar den/de misstänkta och målsägandes vårdnadshavare om de motsätter sig 

att deras telefonnummer lämnas ut till medlingsverksamheten och om de inte gör 

det tar medlingsverksamheten kontakt med de berörda parterna. Polisen lämnar 

alltid ut broschyrer, så kallade medlingskort och medlingsverksamhetens 

telefonnummer dit de kan vända sig om det dyker upp följdfrågor på broschyren.  

Det ligger på medlingsverksamheten att sälja in fördelarna med medling – inte på 

polisen. 

 

Polisens tanke är att det på alla avdelningar det sker utredningar på, ska det finnas 

remitteringsärenden till medlingsverksamheten i Linköpings kommun. Det är även 

viktigt att det finns tydliga riktlinjer och avtal mellan närkommunerna och den 

kommun som tillhandahåller medlingstjänsten. Den vi intervjuat är verksam inom 

närpolisen i Linköping, är mycket nöjd över samverkan och organisationen kring 

hur medlingsverksamheten fungerar. Det enda som ställer till problem ibland är att 

medlingsverksamheten inte lyder under socialtjänsten utan under Råd och Stöd, och 

det kan försvårar hanteringen främst kring sekretessen mellan de olika instanserna. 

 

Den viktiga återkopplingen fås genom handläggande polis och den aktuella 

medlaren. Trots sekretessen så finns ett mycket bra samarbete, speciellt då 

medlingsansvarig finns för varje ärende och vår kontakt på Linköpingspolisen 

upplever att de har god insyn och information om hur medlingsverksamheten 

fungerar. 

3.1.8 Medlingsverksamheten i Östersunds kommun 
 

I Östersund arbetar ett mindre team inom socialtjänsten tillsammans med ett antal 

externa aktörer inom medlingsverksamheten. Idag finns ingen specifik samordnare 

för medlingsverksamheten utan man använder de resurser som finns tillgängliga. 
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Den medlingsverksamhet som finns idag i Östersunds kommun avser avdelningarna 

• ABU, Avdelningen för Barn och Unga (målgrupp 0 – 15 år) och  

• AUV, Avdelningen för Unga Vuxna (målgrupp 16 – 24 år).  

Till ABU och AUV inkommer rutinmässigt anmälningar från polisen i Östersund. 

Anmälningarna från polisen innehåller bl. a. misstanke om misshandel, stöld, 

snatteri, olaga hot, brott mot knivlagen, urkundsförfalskning, våldtäkt . Mellan jan – 

mars 2008 hade det t ex inkommit ca 90 anmälningar totalt till båda avdelningarna.   

 

På respektive avdelning finns socialsekreterare som ska ta emot och ansvara för de 

anmälningar som inkommer från polisen. De innebär att kalla berörd ungdom (12 – 

21 år) samt föräldrar till ett möte på socialtjänsten där syftet är att diskutera anmälan 

samt bedöma om socialtjänsten ska inleda utredning. Syftet med en utredning är att 

kunna ”matcha” och erbjuda rätt stödinsatser. Vid detta möte erbjuds också 

möjligheten till medling.    

 

De anmälningar som inkommer från polisen och som berör ungdomar som redan är 

aktuella inom socialtjänsten, ansvarar aktuell socialsekreterare i ärendet för att 

erbjuda ungdomarna möjlighet att genomföra medling. Polisen i Östersund brukar 

också påtala möjligheten till medling hos socialtjänsten vid förhör. Vid detta tillfälle 

är de flesta av ungdomarna villig till att medverka vid medlingen men senare i 

kontakten med socialtjänsten så tackar dock ett fåtal nej till medlingen. 

 

Om en ungdom (gärningsman) är intresserad av att genomföra medling kontaktar 

ansvarig socialsekreterare målsägande och erbjuder även denne möjligheten till 

medling. För att en medling ska kunna erbjudas måste gärningsmannen ha erkänt 

brottet. Gärningsman och målsägande måste båda vara överens om att de vill 

genomföra medling.    

 

I de fall åklagare begär yttrande från socialtjänsten påtalas också aktuell ungdom 

om möjlighet till att genomföra medling. I de fall de sker medling återkopplas detta 

till berörd åklagare. Kommunen använder sig idag av tre lekmannamedlare dessa är 

alla män i åldern 60-år. De har alla tre genomgått den utbildning i medling som 

brottsförebyggande rådet anordnat. Dessa medlare kontaktas av ansvarig 
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socialsekreterare och tillfrågas om möjligheten att genomföra ett medlingsuppdrag. 

Medlarens uppgift är sedan att kontakta berörda parter och genomföra förmöten och 

medlingsmöten. Socialtjänsten har idag inga speciella lokaler för medling utan 

parterna/medlaren får själva lösa vart medlingen ska ske.  

 

Lagen (2002:445) lag om medling med anledning av brott säger att kommunen skall 

sörja för att medling skall erbjudas när brottet har begåtts av någon som är under 21 

år.  I Östersund saknar man idag en samordnare för medlingsverksamheten. 

Rutinerna brister i nästan alla led vad gäller medlingen och därför måste 

verksamheten omorganiseras snarast, som det är nu kan man inte följa lagen till 

fullo då resurserna prioriteras till bl.a LVU verksamheten. 

 

Östersunds kommun har startat en utredning för att se över hur en 

medlarsamordnare ska kunna arbeta i kommun. Planen är att denna utredning skall 

ge förslag innan sommaren 2008 och att en tydligare medlingsverksamhet ska 

kunna komma igång till hösten 2008. Det är ännu oklart om verksamheten ska bestå 

av tjänstemannamedlare eller lekmannamedlare eller en blandning av dessa. Vad 

gäller det mångkulturella samhället så har Östersunds kommun i dagsläget ingen 

särskild handlingsplan för att möta olika kulturella bakgrunder gällande medling. 

 

3.1.9 Åklagarkammaren i Östersund kommun 
 

Åklagarkammaren i Östersund menar att återkopplingen från socialtjänsten i vissa 

fall är något undermålig. Åklagarna ser gärna ett tätare och mer kontinuerligt 

samarbete med de övriga berörda inom medlingsförfarandet, men att tiden är för 

knapp och resurserna är för små i dagsläget.   

 

3.1.10 Polismyndigheten i Jämtlands län 
 

När polisen utreder ett ungdomsbrott är medlingen i sig inget som polisen arbetar 

med utan man ställer frågan om huruvida en gärningsman ställer sig till medling.  

Polisen ställer frågan om medling under det sista avslutande förhöret med en 

gärningsman, om han eller hon då är villig att medverka vid ett eventuellt 

medlingsmöte skrivs detta ner under förhöret och skickas vidare till socialtjänst och 
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åklagare. Man förklarar inte bara innebörden i medling utan också vilka fördelar 

medlingen kan innebära för att minska risken för fortsatt brottslighet.  

 

När medlingsmöten hålls är återkopplingen till socialtjänsten något som saknas då 

man vill kunna se om medlingen gett resultat. Utan återkoppling kan man inte följa 

upp återfalls förbrytarna i samma utsträckning. Återkopplingen mellan 

socialtjänsten och polisen vid medlingsärenden saknas till stor del och det är något 

man inom polisen idag saknar för att få veta om medlingen har nått önskad effekt på 

de berörda personerna.   

 
 

3.2 Förändringar i organisation och samverkansformer 

3.2.1 Halmstads kommun 
 

Polis, åklagare och medlingsverksamheten är alla i stort sett nöjda med det 

samarbete och tillvägagångssätt som man använder sig av idag. 

Medlingsverksamheten och åklagarkammaren poängterar dock att det skulle vara en 

fördel om medlingsverksamheten fick medlingsärendena överlämnat till sig i ett 

tidigare skede så att de kan få till stånd ett medlingsmöte innan rättegången och på 

så vis skulle åklagarna kunna ta hänsyn till medlingen. 

3.2.2 Linköpings kommun 
 

Samarbetet mellan medlingsverksamheten, polis och åklagare fungerar i det stora 

hela på ett mycket bra sätt. Även tillvägagångssättet som finns idag är de nöjda 

med. Åklagarkammaren pekar dock på att det finns vissa brister när det gäller att 

fråga personen om inställningen till medling innan stundande rättegång, detta skall 

göras regelmässigt och om det inte görs i ett tidigt skede blir det svårt att ta hänsyn 

till detta innan målet tas upp i rättegången. Detta har uppmärksammats och genom 

ett möte så skall denna fråga tas upp så att förfaringssättet följer de riktlinjer som är 

uppställda och att det inte missas under utredningen. Polisen påpekade att 

sekretessen ställde till lite problem när det gällde återkopplingen och hanteringen av 

medlingsärenden för deras del. Detta beror på att medlingsverksamheten inte ligger 
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direkt under socialkontoret utan som tidigare nämnts vid en instans som heter Råd 

och stöd. 

3.2.3 Östersunds kommun  
 

Medlingsverksamheten i Östersund har idag en organisation som i stort inte klarar 

de uppdrag som man skall arbeta med på ett tillfredställande sätt. Man är väl 

medveten och mycket självkritisk till hur man sköter medlingsverksamheten. Den 

bilden lämnar man själv medan åklagarna och polisen tycker att arbetet fungerar 

bra, men man menar att samarbetet kan bli bättre. På medlingsverksamheten i 

Östersund håller man med om att arbetet fungerar relativt bra mot åklagare och polis 

men att man kan bli ännu bättre. De stora bristerna ligger för medlingsverksamheten 

på organisations nivå och inte ut mot de andra berörda myndigheterna. På 

medlingsverksamheten i Östersund hoppas man på förändringar inom 

organisationen när den utredning som nu startas blir klar hösten 2008. 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 

Svårigheter som vi har stött på under arbetets gång är att vi inte visste hur det 

organisatoriskt fungerade och vilka olika myndigheter som är inblandade i ett 

medlingsärende. Vilka olika aktörer i samhället och vilka specifika uppgifter dessa 

har i ärendet. Frågeställningen fick vi ändra på grund av att vi inte fick svar på den 

ursprungliga frågeställningen. Detta såg vi inte som något problem utan snarare ett 

tydliggörande på att det är ett inarbetat arbetssätt och att endast finjusteringar i 

förfarandet behövs, detta påpekar de ansvariga i samtliga medlingsverksamheter och 

även i polismyndigheterna som vi har intervjuat. 

 

Granskningen som är gjord av hur medlingsverksamheten fungerar bygger enbart på 

tre kommuner av Sveriges 290 kommuner. Efter granskning med så få kommuner 

kan vi inte dra några slutsatser att förfaringssätten fungerar på ett liknande sätt i de 

övriga kommunerna i Sverige. 
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3.4 Resultatsammanfattning 

3.4.1 Halmstads kommun 
 

De myndigheter i Halmstads kommun som är involverade i medlingen är alla nöjda 

med det samarbete som finns i nuläget. Det som framkommit är att 

medlingsverksamheten i vissa fall har haft för lite tid på sig att hinna få till stånd ett 

medlingsmöte innan en rättegång och på så vis har även åklagarna poängterar att de 

gärna skulle vilja ha resultatet av medlingsmötet innan rättegången så att de kan ta 

hänsyn till medlingen. Efter en ny intervju med en av ungdomsutredarna vid polisen 

framkom det att man haft ett möte med ny tillsatta tjänstemän vid 

medlingsverksamheten. På mötet gick man igenom rutiner och ändrade på det som 

inte fungerade. Det beslutades att medlingsärendena skall lämnas över i ett tidigare 

skede, överlämnandet skall ske genom en nyligen framtagen lokal blankett.     

 

3.4.2 Linköpings kommun 
 

Samverkansformerna när det gäller medling i Linköpings kommun fungerar bra 

enligt de berörda parterna. Polisen och då främst närpolisen som har den mesta 

kontakten med medlingsverksamheten är mycket nöjda, verksamheten har funnits 

ett längre tag och har på så sätt kunnat rota sig i organisationen och även 

samarbetsformerna har kunnat utvecklas på ett naturligt sätt. Detta har utmynnat i 

att medlingsverksamheten sköter allt när det gäller medlingen. Även den kompetens 

som finns där underlättar för de som lämnar över ärendet till verksamheten. 

Eftersom närpolisen endast frågar om de berörda är intresserade av medling och om 

det går bra att medlingsverksamheten tar kontakt så är återkopplingen en viktig del 

av samverkan. Denna kommunikation ser ut att fungera på ett mycket bra sätt, ingen 

av de intervjuade personerna hade några invändningar eller klagomål på detta 

förfaringssätt, att den som hade remitterat ärendet till medlingsverksamheten får den 

återkoppling som sig bör efter att det har avslutats. Närpolisen har endast ett 

problem som kom fram, det gällde sekretessen. Medlingsverksamheten ligger som i 

de andra kommunerna som har undersökts under socialstyrelsen och i detta fall i en 
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organisation som heter Råd och stöd. Det råder i princip sekretess mellan 

myndigheter men kan åsidosättas om det är av vikt för dennes verksamhet.  

3.4.3 Östersunds kommun 
 

Organisationen inom medlingsverksamheten i Östersunds kommun är inte bra, man 

trycker på att den måste förändras och omstruktureras för att få den att fungera. På 

medlingsverksamheten tycker man idag att kontakten mellan åklagare och polis 

fungerar bra men att man naturligtvis kan bli ännu bättre. Från åklagarna ser man 

inga problem i själva samarbetet med medlingsverksamheten, däremot vill man 

komma till ett tätare samarbete för att kunna se vilka effekter som medlingen har 

haft. Det samma gäller polisen i Östersund som också är intresserad av att få se om 

medlingen har gett någon effekt hos de berörda i ärendet, man önskar därför något 

närmare samarbete så att återkopplingen blir bättre. Genom att organisationen inom 

medlingsverksamheten är så knackig så har man tillsatt en utredning som skall vara 

klar sommaren 2008 och vara tillämpningsbar hösten 2008. Då hoppas man på att 

kunna vara en stark organisation som klarar att hantera alla de ärenden som 

inkommer på ett effektivt och tillfredställande sätt. 

4  Diskussion och slutsatser 

I denna granskning av tre kommuners medlingsverksamheter i Sverige har vi 

försökt få fram hur tre olika medlingsverksamheter är organiserade, hur samarbetet 

fungerar mellan de olika myndigheterna som är involverade i medlingen samt om 

det behövs några förändringar avseende organisations och samverkansformer.   

Organisationsmässigt är Linköping och Halmstads medlingsverksamheter 

uppbyggda på ett snarlikt sätt, de jobbar utifrån de direktiv som Brå har gett ut. Vid 

intervjuerna har det framkommit från de involverade i medlingsförfarandet hur 

viktigt det är med en gemensam syn på hur medlingen skall fungera och att ett gott 

samarbete måste finnas sinsemellan. Ett exempel på detta är att de inblandade i 

medlingsverksamheten i Halmstad har poängterat att ett problem varit den tidsbrist 

som medlingsorganet haft för att få till stånd ett medlingsmöte innan rättegången 

p.g.a. att de fick ärendet skickat till sig först då förundersökningen var avslutad. 

Detta har man nu ändrat på efter ett möte mellan polisen och nytillsatta tjänstemän 
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vid medlingsorganet i Halmstad. Enligt oss är detta ett bevis på hur bra samarbetet 

och kommunikationen fungerar mellan myndigheterna, allt enligt de uppställda 

riktlinjerna ifrån Brå`s rapport ”Medling vid brott En handbok, BRÅ, 2007”. I 

Östersund har de inte lyckats att få organisationen inom medlingsverksamheten att 

fungera och borde således bygga upp en helt ny medlingsverksamhet, i övrigt är 

man nöjd med det samarbete som finns mellan polis, åklagare och 

medlingsverksamheten. 

 De personer i Östersund som håller på att arbeta fram ett nytt förslag på hur 

medlingsverksamheten ska se ut organisationsmässigt, borde vända sina blickar mot 

de kommuner som har en välorganiserad medlingsverksamhet. T.ex. Linköping eller 

Halmstads kommun för att få idéer på hur medlingsverksamheten kan vara 

uppbyggd.  

I Brå rapporten ”Medling vid brott en handbok, (Brå 2007)” nämner man att 

återkopplingen är en viktig del men även en bristande rutin mellan de inblandade i 

medlingsförfarandet. I Halmstad sker återkoppling mellan åklagare och 

medlingsverksamheten men inte mellan polis och medlingsverksamheten. Detta 

anser vi vara ett hinder för att medlingen skall kunna utvecklas kontinuerligt. Vidare 

tror vi att polisen skulle vara behjälpt av att få reda på hur medlingen utmynnade. 

Det så viktiga bemötandet och kanske även en utökad förståelse för 

gärningsman/offer kan bara fås om man är ordentligt informerad om det slutgiltiga 

resultatet . Detta förutsätter att ett intresse finns och att former för att delge 

information finns. Vi är väl medvetna om de sekretesslagar som omgärdar även 

denna del av verksamheten men som vi tidigare har skrivit så finns det undantag och 

då i sekretesslagen 1:5, 14:2.  

Som vi tolkar den reparativa rättvisan skall den förhindra gärningsmannen att begå 

nya brott, målsägandens rehabilitering kan även påskyndas. På så vis tror vi att 

målsäganden på ett snabbare sätt återgå till sitt ”normala liv”.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor ställda till medlingsverksamheten i de tre kommunerna 
 

• Hur är medlingsverksamheten organiserad sett ur er myndighets position? 

• Vilken roll har du och din arbetsplats i medlingsverksamheten? 

• Hur är medlingsverksamheten uppbyggd i kommunen, antal medlare, bakgrund på 

dessa och ansvarsfördelning? 

• Är verksamheten integrerad i den ordinarie verksamheten? 

• Finns det andra organisationer/föreningar som är involverade i 

medlingsverksamheten? 

• Om ni använder er av andra aktörer, finns det då planer på att utöka/minska partners?                             

• Hur går ni tillväga för att möta de olika kulturella bakgrunderna, finns det en särskild 

handlingsplan inom organisationen? 

• Har ni någon återkoppling med övriga myndigheter efter att ett ärende lämnats vidare? 

• Frågar ni alltid om gärningsmannen är intresserad av medling då kriterierna är 

uppfyllda? 

• Ges man möjlighet till medling efter en lagakraftvunnen dom? (Ex. Om en ungdom 

blivit dömd till sluten ungdomsvård) 

• Är medlingsverksamheten uppbyggd utifrån riktlinjer från det lokala 

brottsförebyggande rådet? 

• Hur initieras ett förmöte? 

• Hur initieras medlingsmötet 

 

Intervjufrågor ställda till polismyndigheterna i tre kommuner 
• Har ni någon återkoppling med övriga myndigheter efter att ett ärende lämnats vidare? 

• Hur är medlingsverksamheten organiserad sett ur polismyndighets position? 

• Vilken roll har du och din arbetsplats i medlingsverksamheten? 

• Frågar ni alltid om gärningsmannen är intresserad av medling då kriterierna är 

uppfyllda? Utveckla svaret! 

 

Intervjufrågor till åklagarmyndigheterna i tre kommuner 
• Hur går åklagarmyndigheten vidare när medlingsärenden kommer till handa? 
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• När ni fått ett ärende där medling har förekommit hur går ni då till väga? 

• När ni har fått ett ärende där medling inte har förekommit och det inte framgår om 

målsäganden och den tilltalade har tillfrågads om de är intresserade av medling hur går 

ni då tillväga?   

 
 
 


