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Abstract 

Rapporten beskriver polisens svårigheter att informera unga gärningsmän om 

medling när ett brott är begånget. Fokus ligger på de yttre polisernas arbete i 

Västernorrlands län där tre närpolisområden, Sundsvall, Sollefteå och 

Örnsköldsvik, valts ut att undersökas. Att dessa områden utgör underlaget för 

studien har att göra med den stora skillnaden i antal medlingsärenden i de olika 

områdena. Enligt Rikspolisstyrelsen, som utformat en blankett, ska polisen 

tillfråga unga gärningsmän, som inte fyllt 21 år, om de vill bli kontaktade av en 

medlingsverksamhet vid brott. Detta för att förebygga återfall i brott för 

gärningsmannen samt öka tryggheten för brottoffret som deltar i medling. Genom 

en enkät, som besvarats av poliser i yttre tjänst, förundersökningsledare samt 

ungdomsbrottutredare, i de tre ovan nämnda områdena har det framkommit vad 

som kan utvecklas inom medling vid brott. Resultatet som visas i rapporten kan 

sammanfattas genom bristande kunskap och oklarheter vid information om 

medling till unga gärningsmän. De svarande har även visat sig ha likartade åsikter 

angående följderna av medling vid ungdomsbrott. Det har visat sig efter 

undersökningen att de poliser i yttre tjänst som svarat på enkäten vidhåller att 

medling inte ligger på deras bord medan lagen påvisar något annat. Författarna 

diskuterar i slutet kring förslag till förbättring av kunskap samt reducerade straff 

vid deltagande av medling. 
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1  Inledning 

Syftet med medlingsverksamhet har visat sig vara positivt ur en rad olika perspektiv, 

allt från att förhindra att ungdomen begår nya brott till att ur en mer pedagogisk 

synvinkel visa ungdomen på hur man kan hantera en konflikt. Även brottsoffer brukar 

uppleva medlingen positivt genom att han eller hon får en möjlighet att bearbeta 

upplevelsen, minska sin eventuella rädsla samt får ett ansikte på gärningsmannen. Ofta 

får även brottsoffret veta att det inte förelåg några personliga anledningar till brottet 

vilket för många brottsoffer är en lättnad att få höra (Byström, 2008). 

Ansvar för att medlingssituationer uppstår ligger till viss del på polisen som är skyldig 

att informera gärningsmannen om medling enligt förundersökningskungörelsen 21b§. 

Hur, när och var den enskilda polisen lägger fram informationen har betydelse över 

huruvida medling blir något som lockar eller skrämmer ungdomen. Det är också 

viktigt för att medlaren i sin tur smidigt ska kunna ta över ärendet och ta vid och 

förhoppningsvis avsluta medlingsprocessen. 

Vissa närpolisområden, exempelvis Örnsköldsvik, har kommit längre i arbetet med 

medling än andra i Västernorrlands län. Örnsköldsvik skulle därför kunna fungera som 

ett gott exempel för de övriga närpolisområdena. Tillvägagångssätt som har visat sig 

vara framgångsrika bör vara något att ta tillvara på och efterlikna för att uppnå en så 

bra och fungerande medlingsverksamhet som möjligt i hela länet. 

1.1 Bakgrund 

Medling vid brott är ett frivilligt möte mellan brottsoffer och gärningsman. Mötet sker 

tillsammans med en opartisk medlare och helst även på en opartisk plats. Medlarens 

roll är att hjälpa parterna att kommunicera med varandra, se till att balansen hålls samt 

att ingen av parterna blir kränkta. Medling är ett komplement till det ordinarie 

rättssystemet vilket innebär att andra påföljder inte automatiskt utesluts. Åklagaren 

kan dock ta hänsyn till att medling har skett. Möjlighet finns vid medlingsmötet att 

komma fram till ett avtal mellan gärningsmannen och målsägande, som båda känner 

sig tillfreds med (BRÅ, 2005). 

Det finns fyra grundkrav för att medling ska bli aktuellt: 

- Brottet ska vara polisanmält 
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- Gärningsmannen ska ha erkänt brottet eller delaktigheten i brottet 

- Det måste finnas en målsägande 

- Det ska vara frivilligt från båda parter 

Ett medlingsmöte 

Ett medlingsmöte kan delas upp i fyra steg. Steg ett är, för polisen vid förhör, att 

initiera medling för en gärningsman när ett brott är begånget och målsägande är känd. 

Om gärningsmannen samtycker till att medlingsverksamheten tar kontakt med denna 

överlämnas ärendet över till en medlare, en medlingssamordnare eller en eventuell 

lekman. Dessa inbjuder i sin tur till ett förberedande möte (Sehlin, 2009).  

Steg två kallar man förmötet som anordnas dels för brottsoffret och dels för den unge 

gärningsmannen. Medlarens uppgift är här att upplysa brottsoffer och gärningsman 

samt deras vårdnadshavare om verksamheten och tillvägagångssättet gällande medling 

(Sehlin, 2009). 

Steg tre i processen om medling behandlar medlingsmötet mellan parterna som nu för 

varandra ska berätta sina respektive upplevelser om den aktuella händelsen. Därefter 

har parterna möjlighet att ställa frågor till varandra och bearbeta sina tankar kring 

brottet. Innan medlingsmötet är avslutat skall eventuella gottgörelseavtal ha 

diskuterats och förhoppningsvis skrivits under av båda parter. Ett uppföljningsmöte 

längre fram kan även bli aktuellt mellan parterna vilket medlaren informerar om innan 

mötet avslutas, detta är dock väldigt ovanligt (Sehlin, 2009). 

Det sista steget i ett medlingsärende är de åtgärder som sker efter medlingsmötet i 

form av medlingsprotokoll samt information till socialtjänst och åklagare. Om det 

kommer till medlarens kännedom att avtalet inte följts, meddelas detta till åklagaren 

som i sin tur kan ta upp fallet till prövning igen (Sehlin, 2009). 

Lagstiftning 

Lag (2002:445) om medling med anledning av brott betraktas som en ramlag och 

beskriver hur ett medlingsförfarande ska gå till samt vilka förutsättningar som ska vara 

uppfyllda för att medling ska kunna genomföras.  

Från och med 1 januari 2008 tillkom en ny paragraf i Socialtjänstlagen (Lag 2001:453) 

1c§ som innebär att alla kommuner ska erbjuda medling när ett brott begåtts av någon 

som är under 21 år. 
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FAP 483:1 4§ beskriver polisens skyldighet, att vid inledd förundersökning mot någon 

som fyllt 15 men inte 21, informera gärningsmannen om medlingsverksamheten. 

Gärningsmannen ska enligt FAP 483:1 ha erkänt brottet eller delaktighet i detta vilket 

sedan ska protokollföras enligt Förundersökningskungörelsen 21b§ om inställningen 

till medling från den unges sida. 

Nedläggning 

Sedan Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kom ut har 

medlingsverksamheten i Sverige kraftigt expanderat. År 2002 genomfördes en 

enkätundersökning i alla kommuner runt om i landet. Av 268 svarande kommuner 

uppgav 104 att de hade medling tillgängligt i kommunen. Endast 17 kommuner hade 

dock haft mer än 15 aktualiserade ärenden under år 2002. Det visade sig även i 

enkätundersökningen att vissa kommuner tvingats lägga ner sina 

medlingsverksamheter (BRÅ-rapport 2005:14). 

Våren 2005 genomfördes en ny enkätundersökning. Denna gång svarade 291 

kommuner varav 169 uppgav att de hade medling tillgängligt i kommunen. År 2004 

hade 29 kommuner haft mer än 15 ärenden. Detta innebar alltså en ökning med nästan 

det dubbla jämfört med två år tidigare. Däremot uppgav 14 kommuner att de nu 

tvingats lägga ner sin medlingsverksamhet (BRÅ-rapport 2005:14).  

Att kommuner tvingats lägga ner sin medlingsverksamhet kan förklaras på många sätt. 

Dels finns ekonomiska och personella orsaker, men det kan även förklaras med brist 

på ärenden. Polisen har en viktig roll i detta sammanhang, som vi nämnt tidigare, när 

de ofta är den första som möter unga brottsoffer och gärningsmän (BRÅ-rapport 

2005:14) 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att studera hur polisen, utifrån gällande lagstiftning, 

fullgör sin skyldighet att tillfråga unga gärningsmän, vid brott, om hon eller han vill 

bli kontaktad av medlingsverksamheten. Dessutom har rapporten till syfte att 

utvärdera kunskapen hos poliser i yttre tjänst, FU-ledare och ungdomsbrottsutredare, i 

Västernorrlands län, inom området medling. Ett ytterligare syfte är att belysa 

problemet med att polisen inte i tillräcklig omfattning förmedlar medlingsärenden till 

medlingsverksamheterna. 
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1.3  Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar: 

- Vilka svårigheter finns för polisen i Västernorrlands län när det gäller att informera 

och uppmana till medling vid ungdomsbrott?  

- Hur många i Västernorrlands län är medveten om att Rikspolisstyrelsen utformat en 

blankett som ska fyllas i när en ung gärningsman har blivit informerad om möjligheten 

till medling vid brott? 

- Vad kan förbättras för att stärka polisens kunskap och delaktighet gällande medling 

vid brott i Västernorrlands län? 

1.4 Tillvägagångssätt 

En enkätundersökning bland poliser från tre närpolisområden Sollefteå, Sundsvall och 

Örnsköldsvik i Västernorrlands län, ligger till grund som material för de reslutat som 

redovisas. Varför vi valt just dessa områden beror på att vi innan vi startade arbetet 

hade i åtanke att Örnsköldsvik är en stad som varit med i en försöksgrupp inom 

medlingsverksamhet vid ungdomsbrott i Sverige. De har även visat ett gott resultat 

inom området medan Sundsvall och Sollefteå presterat mindre medlingsärenden i sina 

polisområden. Att vi kände till dessa skillnader gav oss ett ökat intresse att ta reda på 

om kunskapen är mindre hos poliserna i dessa två städer eller om viljan att förmedla 

medling vid ungdomsbrott är mindre. Enkäterna har sammanställts samt analyserats 

för att se vilka de största problemen i de olika kommunerna är när det gäller att 

informera och uppmana till medling. Frågeställningarna ovan ligger till grund för 

enkäterna som besvarats av poliser i yttre tjänst, förundersökningsledare och 

ungdomsbrottsutredare i de berörda närpolisområdena. Enkäterna finns redovisade i 

bilaga 1. 
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2  Teori 

Reparativa rättvisan 

Medling tillhör den så kallade reparativa rättvisan, där staten har en passiv roll. Inom 

den reparativa rättvisan fokuserar man snarare på problemlösning än skuld och man 

ger även möjlighet till ånger och förlåtelse. 

 

 

Figur 1: Skillnaden mellan den traditionella och reparativa rättvisan. 

Figur 1 illustrerar på vilket sätt den traditionella och den reparativa rättvisan bland 

annat skiljer sig från varandra. Inom den traditionella rättvisan är de olika parterna 

skilda åt, medan de vävs samman och samarbetar i större utsträckning inom den 

reparativa rättvisan (Vestin och Säll, 2008).  

Den reparativa rättvisan sätter den sociala strukturen i centrum och accepterar 

konflikter som en del av människors liv. Det ska bygga på förtroende och tillit som i 

sin tur bygger på principen att behandla människor med respekt och förtroende för att 

få detsamma tillbaka under processens gång. Det är även viktigt för ett samhälle att de 

som skadat andra, ska få möjligheten att ställa till rätta den skada som åsamkats samt 

få berätta för brottsoffret varför denna gärning skedde (BRÅ, 2006). 
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3  Resultat 

De tre närpolisområdena Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik har varit 

undersökningsområden under arbetes gång. Dessa närpolisområden har visat en hel del 

olika resultat gällande medlingsverksamhet och kunskap kring ämnet. Vårt mål var att 

samtliga ungdomsbrottsutredare och FU-ledare skulle besvara enkäten samt 20 poliser 

i yttre tjänst från respektive område. Tyvärr kunde inte målet med 20 poliser i yttre 

tjänst från respektive närpolisområde uppnås. Detta både på grund av tidsbrist men 

den största anledningen är att samtliga undersökningsområden är relativt små vilket 

gör att det inte jobbar tillräckligt med poliser i yttre tjänst för att uppnå målet. 

Resultatet vi redovisar från poliser i yttre tjänst baseras därför på 14 poliser från 

Sundsvall, 17 poliser från Örnsköldsvik och 7 poliser från Sollefteå.  

Enkäten vi skickade ut innehöll frågor rörande medling och vilken utbildning de 

svarande fått i ämnet, om de känner till Rikspolisstyrelsens blankett om medling, om 

de själva brukar tillfråga ungdomen om medling och även varför de inte gör det i de 

fall det är så. De som besvarade enkäten fick även kryssa i om de har någon att vända 

sig till när de har frågor som rör medling samt om de önskar mer information i ämnet. 

Vi ställde även frågorna om de tror att medling är positivt för gärningsmannen 

respektive brottsoffret.  

Vi har delat upp svaren mellan polis i yttre tjänst, ungdomsbrottsutredare och FU-

ledare. Vi kommer börja redovisa resultaten från poliser i yttre tjänst, vilka vi även 

fokuserar vår resultatdel på. Resultaten från de två andra grupperna redovisas kort i 

slutet av resultatdelen. 

Svårigheter med informationsskyldigheten 

Alla poliser i yttre tjänst från samtliga undersökningsområden är överrens om att 

medling är en bra metod för både brottsoffer och gärningsmän för att minska de 

negativa följderna av ett brott. Kunskapen om medling bland poliserna i yttre tjänst i 

Västernorrlands län har dock visat sig vara bristfällig. Detta har resulterat i att många 

valt att inte fråga om ungdomens inställning gällande medling när denne begått brott. 

De poliser som nyligen tagit polisexamen har i regel mer kunskap och förståelse för 

medling och dess innebörd för gärningsmän och brottsoffer, just för att de genomgått 

korta introduktioner i samband med deras aspiranttjänstgöring eller genom 

föreläsningar från polisutbildningen angående området.  
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Örnsköldsviks närpolisområde har resulterat i många medlingsärenden i förhållande 

till folkmängden de senaste åren vilket också visar sig i enkätsvaren när fyra av sjutton 

poliser i yttre tjänst alltid tillfrågar den unge gärningsmannen om medling samt lämnar 

information angående detta. Detta till skillnad från Sundsvall och Sollefteå där ingen 

polis valt alternativet alltid vid samma fråga om information kring medling. 

Beträffande olika svarsalternativ, se bilaga 1. Sollefteås poliser i yttre tjänst utmärker 

sig bland våra tre undersökningsstäder där ingen någonsin tillfrågat om medling. 

Många poliser i yttre tjänst påpekar här att medlingsinformationen inte bör ligga på 

deras lott utan istället bör behandlas av utredare som arbetar med ungdomsärenden. 

Detta stämmer också i praktiken när polisernas uppgift i yttre tjänst endast är att 

tillfråga gärningsmannen om det är okej att medlingsverksamheten tar kontakt med 

denne. Figur 2 visar hur ofta poliser i yttre tjänst informerar och tillfrågar 

ungdomsbrottslingar angående medling i respektive närpolisområde. 

 

Figur 2: Information till ungdomsbrottslingar att delta i medling. 

De poliser som valt alternativen Ibland eller Aldrig fick även besvara en följdfråga. 

Denna fråga handlade om vilken eller vilka anledningar det är som gör att de inte 

kunde svara Alltid på föregående fråga. Genomgående i alla tre undersökningsorterna 

var att största anledningen till att de ute på fältet inte alltid tillfrågar den unge 

gärningsmannen om medling är för att de glömmer bort att göra det, vilket skulle 

kunna förbättras genom kommunikation och kunskap för att känna säkerheten att 

informera den unge. Noterbart är även att två av sju i Sollefteå inte ens visste om att 

det fanns en fungerande medlingsverksamhet i deras närpolisområde. Detta resultat 

hör också väl samman med att Sollefteås poliser i yttre tjänst är de klart sämsta på att 

informera om medling. Figur 3 visar vad anledningarna till att poliser i yttre tjänst i 
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respektive närpolisområde inte redan ute på fältet, i ett första läge, informerar om 

möjligheten för den unge gärningsmannen att delta i medling. 

 

 

Figur 3: Orsaker till varför poliser i yttre tjänst inte tillfrågar om medlingskontakt. 

Den största svårigheten för polisen i yttre tjänst gällande att informera och uppmana 

till medling har visat sig ha sin grund i informationen som ges på de olika 

myndigheterna. Sammanlagt i länet medger endast hälften att de fått någon form av 

information kring medling. Figur 4 visar hur många poliser i yttre tjänst som fått 

information eller genomgått en utbildning gällande medling i respektive 

närpolisområde. 

 

Figur 4: Omfattning av information och utbildning bland poliser i yttre tjänst. 

Rikspolisstyrelsens direktiv 

Rikspolisstyrelsen har inte vidtagit rätt åtgärder för att vidarebefordra den blankett 

som ska fyllas i vid medling med anledning av brott. Detta visar sig då mer än hälften 

av poliserna i yttre tjänst har svarat att de inte haft kunskap om att denna föreskrift 

existerar. Detta är en bidragande orsak till att kunskapen inom medling är bristfällig. 

Figur 5 visar hur många av poliserna i yttre tjänst från respektive polisområde som 
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känner till att det finns en blankett från RPS som ska fyllas i och skickas vidare till 

medlingsverksamheten då gärningsmannen är under 21 år och positiv till medling. 

 

 

Figur 5: Kännedom om RPS utformade blankett om medling vid brott. 

Önskade förbättringar 

Kunskap 

Även om kunskapen finns i måttlig mån är intresset dock stort att få mer information 

för att kunna förmedla medlingsinformationen på ett naturligt sätt till ungdomarna i 

länet. Enkätsvaren visade att långt över femtio procent av deltagarna i studien bland 

poliser i yttre tjänst vill ha mer genomgående information gällande verksamheten 

kring medling med ungdomar upp till 21 år. Detta för att kunna uppmana 

ungdomsbrottslingen till medling redan i ett första läge. Figur 6 visar hur många av 

poliserna i yttre tjänst i respektive närpolisområde som önskar mer information 

gällande medling vid ungdomsbrott. I Sundsvall var resultatet tydligt. Samtliga av de 

som svarat på frågan har angett att de vill ha mer information och utbildning. 

 

 

Figur 6: Önskemål om information gällande medling vid ungdomsbrott. 
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Medlingsansvariga 

Ett positivt resultat i denna studie är att de flesta poliser i yttre tjänst vet vem de ska 

vända sig till när de har frågor som rör medling. Både i Sundsvall och i Örnsköldsvik 

har den klara majoriteten svarat att de har någon att fråga. I Sollefteå svarar över 

hälften däremot att de inte har någon att vända sig till. Det man dock här ska notera är 

att antalet svarande i Sollefteå endast var sju stycken vilket innebär att det endast 

skilde en polis mellan de olika alternativen. Man ska även komma ihåg att 29 procent 

av poliserna i yttre tjänst i Sollefteå svarat att de inte ens trodde att det fanns någon 

medlingsverksamhet hos dem. Figur 7 visar hur många poliser i yttre tjänst som vet 

vem de ska vända sig till då de har frågor angående medling i respektive 

närpolisområde. 

 

 

Figur 7: Vetskap om var man ska vända sig angående frågor om medling. 

Många som besvarat enkäten, från alla tre undersökningsområden, har även noterat att 

kontakten med medlingsansvariga borde förbättras samt att kontakt med socialtjänsten, 

gällande ungas brottsliga banor där medling kan vara aktuellt, är viktigt. 

FU-ledare 

De förundersökningsledare som svarat på enkäten i de tre olika närpolisområdena har 

relativt lika svar gällande medling och verksamheten i sin helhet. Sammanlagt i 

Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå besvarade sju FU-ledare vår enkät. Alla 

svarande, sånär som på någon individ bland FU-ledarna, vet att RPS utformat en 

blankett för medling som ska fyllas i av polisen. Många har även fått bra information 

gällande medling, antingen under polisutbildningen eller under sin yrkeskarriär. De är 

alla överrens om att medling vid brott är ett bra alternativ för att minska de negativa 

följderna av brottet både för gärningsmannen och även för brottsoffret. Meningarna 
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delar sig dock åt om det innebär att det alltid är en bra metod eller om det endast 

ibland är en metod som ger positiva följder. Kontentan av svaren innebär i alla fall att 

medling är fördelaktigt såväl för brottsoffer som för gärningsmän i det långa loppet.  

En förundersökningsledare i Sundsvall påpekade även att verksamheten inom medling 

stått stilla under 2008 i deras närpolisområde på grund av att socialtjänsten haft svårt 

att anställa folk som vill arbeta med medling. FU-ledaren tror att detta kan ligga till 

grund för Sundsvalls låga antal ärenden under det gångna året gällande medling, vilket 

dock påpekades skulle bli bättre under 2009. 

FU-ledarna i våra tre undersökningsstäder är överrens om att det är viktigt att 

informera den unga gärningsmannen om medling. De flesta informerar alltid 

gärningsmannen angående medling medan vissa väljer att bara göra det ibland. 

Alternativet att aldrig informera om detta valdes inte av någon FU-ledare i vår 

undersökning. 

Det finns alltid någon att vända sig till gällande medling enligt näst intill samtliga FU-

ledare medan svaren är delade när det gäller om mer information krävs om 

medlingsverksamheten i stort. Några har fått god utbildning i medling medan vissa fått 

mindre. Detta leder naturligtvis då till olika svar gällande ytterligare information kring 

ämnet. 

Ungdomsbrottsutredare 

I våra enkäter var det, liksom från FU-ledarna, endast ett fåtal svar från 

ungdomsbrottutredarna i Västernorrlands län. Sammanlagt i våra 

undersökningsområden besvarade nio ungdomsbrottutredare vår enkät. De som valde 

att svara var överrens om att medling är gynnsamt för såväl brottsoffer som 

gärningsman samt att tillfrågningen gällande medling är en viktig del i deras yrke. De 

som arbetar som ungdomsbrottsutredare i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik ansåg 

också att utbildning och information fanns att tillgå men att mer kunskap om ämnet 

inte skulle vara till nackdel.  

Knappt hälften av ungdomsbrottsutredarna visste inte att en blankett för medling finns 

och ska fyllas i av polisen. Samtliga känner däremot ett stort stöd då de har någon att 

vända sig till gällande medling. I Sundsvall påpekas att en socialsekreterare finns i 

polishuset på femtio procent och i Sollefteå är kontakten god med Socialtjänstens 
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ungdomsteam. Även de två svarande från Örnsköldsvik visar sig ha någon att vända 

sig till vid frågor kring medling.  

Ett par ungdomsbrottsutredare gav kommentarer på frågan om de negativa följderna 

av ett brott minskas för gärningsmannen då denna genomför medling. De anser att 

effekterna av medling är positiva, särskilt vid misshandel. Ett medgivande ger, i 

medlingsprocessen, enligt en ungdomsbrottutredare ett aktivt val vilket bara kan ge 

fördelar för en gärningsman vid brottsutredningar. 

Kontentan av enkätsvaren från ungdomsbrottutredare och FU-ledare är att medling är 

positivt. Informationen kring ämnet är delad medan kunskapen om medling gärna får 

förstärkas och utökas på de tre myndigheterna. De allra flesta väljer att informera den 

unge gärningsmannen om medling när ett brott är begånget där medling är aktuellt. 

Dessutom är de överrens om att effekterna för såväl gärningsmän som brottsoffer är 

positiva efter ett väl genomfört medlingsuppdrag. 
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4  Diskussion 

Resultatet av vår studie gällande polisers kunskap och kännedom om medling bland 

ungdomar visar bland annat att informationen till poliser i yttre tjänst brister, samt att 

kunskapen är liten gällande medling för att kunna nå ut till ungdomar i ett initialt 

skede. Vi koncentrerade oss på poliser i yttre tjänst, men har även lagt viss vikt på 

ungdomsbrottutredare samt förundersökningsledare i Västernorrlands län. 

För att utgå från våra frågeställningar gällande svårigheterna för poliser att uppmana 

och informera ungdomar om medling har vi fått en inblick i polisers vardag samt att 

kunskapen brister kring ämnet. Det som känns mest väsentligt är givetvis att 

ungdomsbrottutredare, som har på sin lott att arbeta med ungdomsärenden, har som 

självklarhet att medling ska erbjudas. Därav valde vi som sagt att lägga fokus på 

poliser i yttre tjänst, som oftast kommer i kontakt med ungdomarna i ett första skede. 

Efterhand som arbetet fortlöpt har vi frågat oss själva, vilket också många påpekat i 

enkäten, om det är polisens jobb ute på fältet att informera och uppmana till medling 

eller om man bör överlåta detta till dem som arbetar inom husets väggar med 

utredningar. Antagligen är det bättre att poliser ute på fältet endast tillfrågar om det är 

okej att medlingsverksamheten tar kontakt med den unge gärningsmannen och 

överlåter den detaljerade informationen till de som har medling som en vardaglig 

arbetsuppgift. 

I huvudsak är intresset stort bland poliser i yttre tjänst att motta information gällande 

medling eftersom kunskapen i nuläget är låg. Poliserna i Örnsköldsvik hade däremot 

högre kompetens inom medling, vilket även resulterat i fler medlingsärenden än 

Sundsvall och Sollefteå, men detta bevisar ju bara att man bör lära av varandra. Enligt 

Rikspolisstyrelsens direktiv skall alla gärningsmän under 21 tillfrågas om de vill 

medverka till medling vilket idag inte utförs på närpolisområdena vi valt att fråga. 

Detta resulterar förmodligen i en ond spiral och kunskapen som en gång fanns kanske 

rinner ut i sanden eftersom det inte anses vara ”min” uppgift eller att man helt enkelt 

medvetet väljer att inte fråga. Vi har resonerat kring frågan om strafflindring vid 

medverkan vid medling för en gärningsman. Vi tycker att den unge gärningsmannen 

bör bli erbjuden någon sorts lindring av sitt eventuellt kommande straff, vilket också 

bör påpekas initialt, då de yttre poliserna kommer in i bilden. Detta kan dock inte 

utföras i praktiken eftersom eventuell straffreducering inte alltid är tillämpbart och 
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denna bedömning inte görs av polis eller medlare, utan av åklagare som kommer in i 

ett senare skede. Skulle polis ha möjlighet att påverka strafflindningsbedömningen tror 

vi att en ökning kan ske både från gärningsmännens sida att delta i medling samt få 

polisens intresse att öka när man har möjlighet att hjälpa den unge i större 

utsträckning.  Detta anser vi borde ses över om vi ska kunna förbättra statistiken samt 

öka förmågan till informationshämtning för polisen i samhället. Alla bör känna till 

medling och dess innebörd samt ha en uppfattning om vad som krävs för att det ska 

kunna tillämpas. Ett bekymmer med att meddela strafflindring initialt är dock att det 

då finns risk för att gärningsmannen går med på medling endast på grund av detta. 

Brottsoffret kan då uppfatta situationen negativt, vilket vi är väl medveten om. Detta 

måste dock i det enskilda fallet vägas samman med allt positivt medling visat sig 

tillföra. 

Ungdomarna är vår framtid och kan man som polis motverka brott redan i unga åldrar 

finns det en möjlighet att många unga gärningsmän avslutar eller minskar sin 

brottsliga bana. Ett alternativ är att erbjuda medling. Medling skiljer sig från det 

ordinarie straffsystemet genom att man då snarare fokuserar på problemlösning än 

skuld och man ger även möjlighet till ånger och förlåtelse, den så kallade reparativa 

rättvisan. Vi tycker att tanken bakom den reparativa rättvisan är på rätt väg i ett 

modernt tänkande samhälle. Om det passar för samtliga gärningsmän och brottsoffer 

låter vi dock vara osagt. Däremot ser vi det som en stor fördel att det finns ett 

alternativ till den straffande rättvisan, som passar långt ifrån alla.  

Det som kan och bör förbättras är givetvis inställningen hos dagens polis. Redan på 

polisutbildningen bör man få en inblick i hur viktigt det kan vara för en ung person 

som hamnat fel att få hjälp och känna ånger inför sitt begångna brott. Även om man 

sätter in resurser att arbeta med medlingsfrågan finns det ingen vinst om man inte får 

med alla på tåget. Alla i detta fall är poliser som arbetar ute på fältet samt de som 

arbetar med ungdomar i olika sammanhang. Sätter man i system att alltid tillfråga 

gärningsmän under 21 år kanske man till och med motverkar brott redan innan de sker 

när det sprids att medling pågår i länet. Man kan givetvis utfärda kurser och informera 

polisen under arbetstid samt påpeka det under utsättningar men alla bör ha en grund att 

stå på för att känna säkerheten i att informera den unge om medling i de situationer det 

är lämpligt. 
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Polisen fullgör alltså inte sin skyldighet att tillfråga unga gärningsmän om medling 

medan ärendena sjunker i de tre närpolisområdena. Syftet med denna rapport var just 

att ta reda på detta samt utvärdera kunskapen hos polisen angående medling. Det vi 

kan se är att kunskapen brister hos de flesta medan vissa tillägger att de fått 

information under polisutbildningen. Dessa har förmodligen lämnat skolan de två 

senaste åren medan de äldre kollegorna både väljer att inte fråga samt önskar mer 

information om ämnet. Medling ser ut att ha en positiv inverkan när det fullföljs, anser 

större delen av de svarande av enkäten men det ger oss ett intryck att det är ett jobbigt 

inslag i arbetet istället för att se det som en tillgång.  

Det som tål att upprepas att poängteras är att informationen måste förbättras och 

kunskapen förstärkas genom kurser eller tydligare riktlinjer. När en polis är först på 

plats vid ett ungdomsbrott bör det vara naturligt att tillfråga om ungdomen kan tänka 

sig att bli kontaktad av medlingsverksamheten. Detta bör vara lika naturligt som andra 

polisiära åtgärder. 

Vi har lärt oss mycket genom detta arbete samt fått en överblick över vad det viktiga 

att fokusera på är nu när vi ska ut i verkligheten. För att återskapa meningsfulla 

medlingsmöten måste även vi nyexaminerade poliser påpeka hur viktigt det är med 

medling samt komma med nya möjligheter att få ut det till ungdomarna i vårt avlånga 

land. Målet med denna rapport var att ta reda på hur informationsskyldigheten 

fungerar bland polisen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, vilket vi också tycker 

att vi uppnått. RPS bör i sin tur se över sina rutiner gällande medling och försöka 

förmedla det ut i landet för att få igång samarbetet. 
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Bilaga 1 

Enkät 

 

Frågor till FU-ledare, ungdomsbrottsutredare samt poliser i yttre tjänst 

angående medling vid brott 
 

 

Vi är två studenter, Emelie Brodin och Hanna Rolinder, på Polisutbildningen i Umeå som 

valt att fördjupa oss i ämnet Medling vid ungdomsbrott. Vi är intresserade av hur polisen i 

Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik arbetar med medlingsärenden och hur stor kunskap 

det finns inom området. 

 

Vi har nedan nio frågor som vi önskar få besvarade. Svaren kommet att behandlas utan 

personuppgifter i vår uppsats. Vi är endast intresserade av hur utvecklingen och kunskapen 

ser ut i de tre städerna för att senare göra en sammanställning av svaren. 

 
1. Känner du till att Rikspolisstyrelsen utformat en blankett, MEDLING med 

anledning av brott, som den utredande polisen ska fylla i och lämna till 

medlingsverksamheten när gärningsmännen är under 21 år? Blanketten gäller från 

den 1 juli 2008.  

Svarsalternativ: Ja     Nej  

 

2. Har du fått information eller utbildning när det gäller medling vid ungdomsbrott? 

Svarsalternativ: Ja    Nej  

Kommentarer:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

3. Brukar du fråga den unge gärningsmannen om det är okej att medlingsverksamheten 

tar kontakt med henne/honom för att lämna information om medling?  

Svarsalternativ: Alltid     Ibland     Aldrig  

 

4. Om du inte frågar gärningsmannen om det är okej att medlingsverksamheten tar 

kontakt, är det ett medvetet val eller beror det på att du inte har tillräcklig kunskap 

om medling? 

Svarsalternativ: Jag väljer att inte fråga för jag tror inte det fungerar för den 

gärningsmannen   

Jag frågar inte för att jag kan för lite om medling  

Jag glömmer bort att fråga  

Annan orsak  

 

5. Har du någon att vända dig till om du har frågor när det gäller medling? 

Svarsalternativ: Ja    Nej  
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Anser du att medling vid brott är en bra metod för att minska de negativa följderna av 

brottet för gärningsmannen? 

Svarsalternativ: Alltid     Ibland    Aldrig   

Kommentarer:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

6. Anser du att medling vid brott är en bra metod för att minska de negativa följderna 

av brottet för brottsoffret? 

Svarsalternativ: Alltid     Ibland    Aldrig  

Kommentarer:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

7. Hur många medlingsärenden uppskattar du har överlämnats från ert närpolisområde 

till medlingsverksamheten under 2008? 

Svarsalternativ: Antal…… 

 

8. Önskar du mer information/utbildning om medling? 

Svarsalternativ: Ja    Nej   

 

 

Egna frågor eller kommentarer? 

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................... 

 

 

 

Arbetar vid närpolisområdet Sundsvall    Örnsköldsvik    Sollefteå   

 

Jag är Fu-ledare    Ungdomsbrottsutredare    Polis i yttre tjänst   

 

Jag är Man       Kvinna 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


