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 Sammanfattning 

Medling innebär att gärningsman och brottsoffer träffas för att tillsammans 

samtala om hur de ska hantera följderna av en brottshändelse och dess verkningar 

i framtiden. Båda parterna får en central roll där de får återge sin version av 

händelsen utan att bli avbrutna. Syftet med rapporten är att undersöka vilka 

effekter medling eventuellt medför för brottsoffret. Materialet som används är 

både svenska och utländska studier som behandlar ämnet. Rapporten bygger 

också på två intervjuer med medlingssamordnare i Sverige. De resultat som 

framkom i rapporten är att medling är positivt för brottsoffret. Vi har påvisat att 

rädslan hos brottsoffren minskat markant efter avslutad medling. Det är också 

visat att de får ett känslomässigt avslut och att de därmed kan lämna händelsen 

bakom sig. Många brottsoffer upplevde att de återfick kontrollen över sina liv då 

de fick förklara för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet medfört samt 

genom att tillrättavisa denne. För många av brottsoffren var en ursäkt från 

gärningsmannen viktigare än en eventuell materiell ersättning. De slutsatser vi 

kan dra av rapporten är att de positiva effekter som medling medfört till viss del 

beror på att både brottsoffret och gärningsmannen får en central roll. De vi finner 

anmärkningsvärt är att inga negativa effekter har kunnat påvisas. Rimligtvis borde 

det finnas negativa effekter då medling riktar sig till olika individer som har olika 

förutsättningar att hantera och bearbeta en brottshändelse. 
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1 Inledning 

Ett barn som varit dum mot ett annat barn blir tidigt uppfostrad att be om ursäkt för 

sitt beteende. Att säga förlåt var ett sätt att bli sams med den som blivit sårad och 

om ursäkten accepterades innebar det att händelsen var överspelad. Ursäkten 

medförde att den som varit dum fick en förståelse för den andres känslor och insåg 

att den handlat fel. Den som mottog ursäkten blev därigenom nöjd och kunde lämna 

händelsen bakom sig. Men fungerar detta när dessa barn blivit tonåringar och det 

som tidigare varit ett dumt beteende utvecklats till rena lagbrott? 

 

Vi ska granska de effekter som brottsoffret upplever efter att ha medverkat i 

medling. Är en gottgörelse en tillräcklig ursäkt för att kunna förlåta gärningsmannen 

och kommer brottsoffret någonsin kunna lämna händelsen bakom sig?  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till medling ligger i filosofin om Restorative Justice eller reparativ 

rättvisa som det heter på svenska. Detta innebär brottsoffret och gärningsmannen får 

en central roll. Syftet är att de inblandade parterna i ett brott, gärningsman och 

brottsoffer, träffas för att tillsammans diskutera hur de ska hantera följderna av 

brottet och dess verkningar i framtiden. Båda parterna ska få berätta om sina 

respektive upplevelser av händelsen. Gärningsmannen ska få en ökad insikt om 

brottets konsekvenser för att på så sätt minska risken för återfall i brott. En annan 

aspekt är att brottsoffret ska ges en möjlighet att bearbeta sina upplevelser av 

brottet, så dess negativa följder, som exempelvis rädsla, vrede eller oro minskar. 

Brottsoffret kan också få en gottgörelse
1
 av gärningsmannen, antingen ersättning av 

materiella skador eller genom att gärningsmannen arbetar utan lön för brottsoffret. I 

vissa fall kan det även bli aktuellt med ett så kallat beteendeavtal, vilket innebär att 

gärningsman och brottsoffer kommer överens om hur de ska bemöta varandra i 

framtiden.
2
  

 

I Sverige tillsattes en statlig utredning
3
 i syfte att utreda medlingens roll i 

rättssystemet. Utredningen lade sedan grund för en särskild lag om medling
4
. 

                                                 
1
  Se bilaga 4, Avtal om gottgörelse 

2
  Brottsförebyggande rådet (2005): Medling vid brott på 2000-talet. Rapport 2005:14 

3
 SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott. Betänkandet av utredningen om medling vid ungdomsbrott 

4
 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott 
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Huvudsyftet med lagen är, enligt 2 §, att gärningsmannen och målsäganden möts 

inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta.
5
 Lagen bygger på ett 

antal viktiga faktorer och dessa är att deltagandet ska vara frivilligt, medlingen ska 

ske i båda parternas intresse, gärningen ska vara polisanmäld och erkänd samt att 

medlaren ska vara kompetent och opartisk.
6
 Utredningen föreslog också att 

domstolarna ska ta hänsyn till om medling skett vid straffutmätning. Medlingen kan 

således utgöra en grund för åtalsunderlåtelse.
7
 Medlingen i Sverige riktar sig främst 

mot ungdomar, anledningarna till detta är flera, dels är det lättare att få brottsoffren 

att träffa yngre gärningsmän. Det är också lättare att påverka yngre gärningsmän 

inför framtiden, medlingen ska således fungera brottsförebyggande.
8
 För att 

ytterligare förtydliga att medling främst ska riktas till yngre gärningsmän, gjordes 

det i januari 2008 ett tillägg i socialtjänstlagen.
9
 Enligt 5:1c§ ska kommunerna sörja 

för att medling med anledning av brott kan erbjudas när brottet begåtts av någon 

som är under 21 år. Alla kommuner har således en obligatorisk plikt att erbjuda 

medling mellan gärningsman och brottsoffer.
10

 

 

Medlingsverksamheten i Umeå startade 2004 vid socialtjänstens resursenhet. Barbro 

Stjärnbrandt Norberg är samordningsansvarig och i dagsläget finns det 12 lekmän 

som utför medlingarna, deras arvode ligger på 600:- per medlingsuppdrag. 2008 

genomfördes ca: 100 medlingar, varav 52 procent av gärningsmännen var killar och 

48 procent var tjejer. Totalt det året fanns det ca: 200 ärenden som var lämpliga i 

medlingssyfte, men hälften av dessa genomfördes inte, då någon av parterna valde 

att inte medverka.
11

  

 

I Örnsköldsvik inleddes ett projekt av medlingsverksamhet under åren 1998-2004.  

1 januari 2005 övergick projektet till att bli ordinarie verksamhet. Detta berodde                                                                            

delvis på att verksamheten var lyckad samt att det sedan januari 2008 är 

obligatoriskt för landets kommuner att erbjuda medling till alla gärningsmän under 

                                                                                                                                                     
5
 Nyhetsbrevet Norstedts Social Idé (2007): Nr 4. Socialtjänstens och medling med anledning av brott 

6
 Oja Jenny (2009): Medling i skola samt vid brott – en utredning om medling i Norrbotten 

7
 Nyhetsbrevet Norstedts Social Idé (2007): Nr 4. Socialtjänstens och medling med anledning av brott 

8
 IBID 

9
 Lag (2001:453) Socialtjänstlag 

10 
Proposition 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare 

11
 Stjärnbrandt Norberg Barbro. Intervju med Umeås medlingssamordnare (091021) 
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21 år. 2008 genomfördes 102 medlingar, varav 69 procent av gärningsmännen var 

killar och 31 procent var tjejer. Arvodet för medlare i Örnsköldsvik är totalt 600:- 

per medlingstillfälle. För närvarande arbetar åtta lekmän som medlare. Totalt det 

året fanns det 112 ärenden som var lämpliga i medlingssyfte, varav tio ärenden där 

gärningsmännen valde att inte medverka.
12

  

 

Inför medling 

I samband med att polisen förhör personer under 21 år ska frågan om medling tas 

upp.
13

 Polisen använder sig av en blankett
14

 där de noterar om 

gärningsmannen/männen vill genomgå medling, blanketten skickas sedan vidare till 

socialtjänsten. På socialtjänsten är det medlingssamordnarna som ansvarar för att 

granska och bedöma om medling ska erbjudas till gärningsmannen/männen. 

Därefter utser samordnaren en lämplig medlare för det specifika ärendet. Ett brev 

skickas till gärningsmannen om denne är myndig, annars till vårdnadshavare. Brevet 

innehåller ett erbjudande om att delta i medling samt en bifogad information om att 

medlingen är frivillig, att den kan vara positiv för båda parter samt att medlingen 

kan medföra att båda parter förhoppningsvis kan lämna händelsen bakom sig.
15

 Den 

utsedde medlaren tar kontakt med gärningsmannen och föreslår en tid för ett 

förmöte. Tackar denne ja, kontaktar medlaren även brottsoffret. Ställer båda 

parterna upp på medlingen genomför medlaren separata förmöten med bägge 

parterna. Om medlaren därefter bedömer att en medling är lämplig genomförs en 

medling.
16

 

 

Genomförande 

Medlingen ska genomföras på en neutral plats, med en opartisk medlare.
17

 Parterna 

sitter mitt emot varandra med medlaren emellan sig. I de fall där vårdnadshavare 

närvarar placeras de i en annan del av rummet, detta beror på att de inte ska lägga 

sig i och påverka medlingen. De får en chans att yttra sig när gärningsman 

respektive brottsoffer har sagt sitt. Den som begått brottet får möjlighet att visa att 

denne står för vad han/hon gjort samt ett tillfälle att be om ursäkt för den skada 

                                                 
12

 Byström Pia. Intervju med Örnsköldsviks medlingssamordnare (091021) 
13

 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
14

 Se bilaga 1, Medling med anledning av brott 
15

 Se bilaga 3, Informationsbrev om medling 
16

 Stjärnbrandt Norberg. B. Byström. P Intervjuer 
17

 Se bilaga 2, Medling i ungdomsbrott 
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han/hon orsakat. Den som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen om de 

konsekvenser som brottet medfört och om det går att gottgöra på något sätt. En 

sådan gottgörelse kan antingen bestå i att gärningsmannen ersätter materiella skador 

eller arbetar för brottsoffret utan lön. Avtalet är juridiskt bindande och erfarenheten 

vid medlingsverksamheterna i Umeå och Örnsköldsvik är att dessa avtal oftast hålls. 

Detta beror troligtvis på att gärningsmannen/männen känner ansvar gentemot offret 

i och med att de har undertecknat avtalet. I vissa fall kan det även bli aktuellt med 

ett så kallat beteendeavtal, det innebär exempelvis att gärningsman respektive offer 

kommer överens om hur de ska bemöta varandra i framtiden. 
18

  

1.2 Syfte 

Syftet med vår rapport är att belysa brottsoffrets reaktion och inställning efter 

avslutad medling. Vi vill undersöka om medling enbart är positivt för brottsoffret 

eller om det även kan finnas negativa effekter. Vårt syfte är också att finna en metod 

som eventuellt kan klargöra effekterna av medling.  

1.3  Frågeställningar 

1. Resulterar medling i positiva effekter? 

2. Medför medling negativa effekter?  

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa rapporten med inriktning mot brottsoffrets upplevelser. Vi 

utgår från medlingsverksamheterna i Umeå samt Örnsköldsvik. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har läst och granskat studier som behandlar brottsoffrets syn på medling. Utöver 

detta har vi besökt Barbro Stjärnbrandt Norberg som är samordnare för 

medlingsverksamheten i Umeå för en personlig intervju. Vi har också genomfört en 

telefonintervju med Pia Byström som är samordnare i Örnsköldsvik.  

I den första litteraturstudien använde vi oss av BRÅ-rapport 2000:8 Medling vid 

brott – slutrapport från en försöksverksamhet samt BRÅ-rapport 2000/2 Medling 

vid brott – brottsoffren berättar. 

 

                                                 
18

 Byström. P Intervju 
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I den andra litteraturstudien använde vi oss av rapporten Reparativ rättvisa inom 

medling vid brott – kan förlåtelse uppnå en läkande effekt, Lambis. A (2007) som 

bygger på rapporten Medling och andra typer av ADR – alternativ konfliktlösning, 

Norman, J (1999). 
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2  Teori 

Vi har valt att inrikta oss på Cullbergs kristeori
19

 för att förklara de olika faser som 

ett brottsoffer ofta går igenom. Krisförloppet kan delas in i fyra faser; chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Faserna är inte fasta, 

utan de kan variera i styrka och allvarlighetsgrad.  

Chockfasen 

Detta är den akuta fasen som uppträder allt från ett kort ögonblick till några dygn.  

Behovet av medmänskligt stöd är som störst under denna fas. Reaktionerna varierar 

från person till person, vanliga känslor är förvirring, overklighetskänslor, förtvivlan, 

ändrad tidsuppfattning samt okontrollerade gråtattacker.  

Reaktionsfasen 

Under denna fas reagerar den krisdrabbade på vad som hänt. Den vanligaste 

reaktionen är rädsla. Rädslan handlar främst om att bli utsatt för brott igen eller att 

tvingas möta sin förövare en gång till. För att skydda sig mot den uppkomna rädslan 

kan den krisdrabbade isolera sina känslor. Denna process är krävande och personer 

som isolerar sina känslor blir ofta lättretliga, trötta och får sömnsvårigheter. För att 

dämpa de smärtfyllda minnena kan den krisdrabbade förtränga det inträffade. Det är 

heller inte ovanligt att den drabbade projekterar sina känslor på en närstående i syfte 

att minska den egna bördan. Även ilska, både mot förövaren och mot omgivningen 

är en annan försvarsmekanism som ibland används.   

Bearbetningsfasen 

Syftet med bearbetningen är att bli fri från de emotionella känslor som brottet 

medfört. Det handlar om att acceptera det som hänt för att kunna gå vidare och 

lämna händelsen bakom sig.  

Nyorienteringsfasen 

I det här skedet börjar den krisdrabbade att återskapa det liv denne hade innan 

händelsen. Minnena är inte längre lika smärtsamma och personen återtar kontrollen 

över sitt liv. Det som hänt kommer alltid att vara en del av personens historia men 

det är inte längre händelsen som styr personens liv.
20

   

                                                 
19

 Cullberg Johan (2006): Kris och utveckling. ISBN 9-12711257-8 
20

 Dahlqvist Ewa (2009): Unga mäns levda erfarenheter av att ha blivit utsatta för gatuvåld. Rapport 2009:21 

med hänvisning till Cullberg Johan (2006): Kris och utveckling. ISBN 9-12711257-8 
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3  Resultat 

I detta kapitel redovisar vi de resultat vi fått fram genom vår litteraturstudie samt 

genom de intervjuer vi genomfört. Litteraturstudierna bygger på undersökningar 

som är gjorda både i Sverige och utomlands. Intervjuerna är gjorda med två 

medlingssamordnare.  

3.1  Litteraturstudier 

Rapporterna som vi valt att granska i den första studien är Medling vid brott – 

slutrapport från en försöksverksamhet samt rapporten Medling vid brott – 

brottsoffren berättar, då denna grundas på den förstnämnde rapporten.  

 

Rapporterna är ett resultat av en försöksverksamhet med medling för unga 

gärningsmän på olika orter i hela landet. Syftet var att utvärdera 

medlingsverksamheten i Sverige. Utvärderingen visade på två inriktningar, den ena 

syftade till egendomsbrott mot företag, vilka fokuserar på brottets materiella 

konsekvenser. Den andra inriktades mer på konfliktlösning mellan gärningsman och 

privatperson, där tyngdpunkten lades på dialogen mellan dessa.  

I rapporten Medling vid brott – brottsoffren berättar, fokuserar vi på den 

intervjustudie som genomfördes med 20 privatpersoner som medverkat i medling 

under den tidigare nämnda försöksverksamheten. Hälften av dessa hade utsatts för 

egendomsbrott såsom skadegörelse och stöld och den andra hälften hade varit 

utsatta för våldsbrott såsom misshandel, hot och trakasserier. 

Antalet intervjuade brottsoffer är lågt och därför kan resultaten inte generaliseras till 

alla brottsoffer. Däremot kan det ge en bild över hur brottsoffer kan uppleva en 

medlingssituation.   

 

Den andra studien bygger på rapporten Reparativ rättvisa inom medling vid brott – 

kan förlåtelse uppnå en läkande effekt. Rapportens huvudsyfte var att utreda 

innebörden av reparativ rättvisa och förlåtelse inom medling vid brott. Rapporten 

behandlar också de psykiska och fysiska följderna som den brottsutsatte kan 

uppleva. Rapporten baseras på rättsvetenskapliga studier samt litteratur gällande 

medling vid brott. 
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Effekter av medling 

De resultat som framkom av den första studien var att medling framstår som 

värdefull för brottsoffret på flera sätt. Ett flertal uppgav att anledningen till deras 

medverkan var att få en möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen. De ville veta 

anledningen till att just de blev utsatta samt få känna att de fått ett känslomässigt 

avslut på händelsen. Det var också vanligt att de deltog för att bli av med den rädsla 

de upplevt efter brottet. De ville få en bild över vem gärningsmannen var och få en 

möjlighet att prata ut om händelsen. Brottsoffren kände också stor tillfredsställelse i 

och med att gärningsmannen bett om ursäkt, detta var ofta viktigare än en materiell 

ersättning. Vidare uppgav de brottsoffer som utsatts för grövre brott, såsom 

misshandel eller hot, att de medverkade för sin egen skull, medan de som utsatts för 

mindre allvarliga brott, såsom skadegörelse och snatteri medverkade för 

gärningsmannens skull, i syfte att hjälpa och tillrättavisa denna.  

 

En vanlig känsla hos brottsoffren var att de kände sig kränkta och i underläge 

gentemot gärningsmannen. Genom medlingen upplevde många av brottsoffren att 

deras position stärktes, de fick en ökad självkänsla och kontroll genom att de kunde 

klargöra för gärningsmannen att denne handlat felaktigt. Många av offren 

förundrades också över hur normal och ofarlig gärningsmannen var, många uppgav 

att de kände ett visst medlidande med gärningsmannen. Brottsoffren kände sig 

delaktiga i medlingen. De fick en möjlighet att prata ut om händelsen utan att bli 

avbrutna eller förbisedda. Vidare uppger brottsoffren att de känt sig lättade efter 

medlingen samt att de också fått svar på de frågor de ville ställa till 

gärningsmännen. De uppgav också att de fick en bekräftelse på att gärningsmannen 

inte hyste agg gentemot dem samt att det kändes bra att de fick tillrättavisa 

gärningsmännen. Många upplevde att det var skönt att få se vad för slags person 

gärningsmannen var.  

 

Resultaten från undersökningen stöder antagandet att medling ger brottsoffret en 

konstruktiv möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Den visade också på att 

brottsoffret får en möjlighet att återskapa sin självkontroll genom tillrättavisandet av 

gärningsmannen. Däremot påvisades i stort sett inga negativa effekter för 

brottsoffret. 
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Det resultat som framkom av den andra studien var att det är viktigt för den 

brottsutsatte att få berätta sin version av händelsen, detta kan ses som ett terapeutiskt 

hjälpmedel då brottsoffret får återberätta det upplevda.
21

 Den brottsutsatte känner att 

denne har förlorat kontrollen över sitt liv på grund av den brottsliga gärningen. Den 

första reaktion många brottsoffer upplever är att ”detta kan inte hända mig”. Många 

blir paralyserade och oförmögna till handling. Inledningsvis känner sig brottsoffret 

sårbar, hjälplös och förvirrad. Dessa känslor minskar allt eftersom tiden går men 

istället dyker det upp nya känslor i form av raseri, skuld, ånger samt tvivel på sig 

själv. I den här fasen kan känslolivet variera starkt. Den brottsutsatte blir 

misstänksam mot sin omgivning och funderar mycket på sin egen skuld till 

händelsen.
22

  Medling bidrar till att den brottsutsatte reducerar sin rädsla och 

ängslan, vilket leder till att vederbörande återfår kontrollen över sitt liv. Att få ett 

ansikte på gärningsmannen och få en möjlighet att få svar på sina frågor upplevs av 

många brottsoffer som mycket positivt. Medlingen kan bidra till att brottsoffret kan 

förlåta gärningsmannen, detta kan medföra att denne blir fri från den smärta och 

ångest som brottet inneburit.
23

 I stort sett påvisades inga negativa effekter för 

brottsoffret. 

3.2  Intervjuer 

Den första intervjun gjordes med Barbro Stjärnbrandt Norberg som är 

medlingssamordnare i Umeå kommun. Den andra intervjun gjordes med Pia 

Byström som är medlingssamordnare i Örnsköldsviks kommun. 

 

Effekter av medling 

Av den första intervjun framkom att brottsoffren i och med medlingen får en 

möjlighet att möta och se vem gärningsmannen är. Brottsoffret får också en chans 

att ställa frågor till gärningsmannen som de vill ha svar på för att kunna gå vidare. 

Detta särskilt i de fall där det inte finns någon personlig koppling mellan offer och 

gärningsman, många brottsoffer tycker att det är skönt att få en bekräftelse på att det 

endast var slumpen som gjorde att just de blev drabbade. Den brottsutsatta anser att 

det är viktigt att få redogöra för vilka konsekvenser brottet medfört samt att utan att 

                                                 
21

 Lambis Angela (2007): Reparativ rättvisa inom medling vid brott – kan förlåtelse uppnå en läkande effekt. 

Rapport 2007:014 med hänvisning till Norman Jan (1999): Medling och andra typer av ADR – alternativ 

konfliktlösning. ISBN: 91-767422-3 
22

 IBID 
23

 IBID 
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bli avbruten få berätta allt som brottsoffret tänkt och känt efter händelsen. Även 

möjligheten att få tillrättavisa gärningsmannen upplevs som positivt då brottsoffrets 

självkänsla stärks.   

 

En annan fördel med medling är att det ofta kommer till stånd ett avtal om 

gottgörelse mellan offer och gärningsman. Detta avtal kan exempelvis handla om att 

gärningsmannen ska återställa materiella skador eller arbeta för den utsatte utan lön. 

Enligt Barbro är det sällan tal om ekonomisk ersättning, då hon menar att ungdomar 

sällan har pengar. En ekonomisk ersättning i och med medlingen medför också att 

brottsoffret inte kan begära ett skadestånd i rättsprocessen. Ett alternativ till detta 

avtal kan vara ett så kallat beteendeavtal, vilket innebär att offer och gärningsman 

kommer överens om hur de ska bete sig om de stöter på varandra i framtiden. 

Medlingen avslutas sedan med att båda parterna skriver på avtalet.  

 

Det enda som Barbro Stjärnbrandt Norberg kunde se som negativt för brottsoffret 

var att det fanns en risk för att medlingen innebar att gamla känslor och tankar revs 

upp igen. Resultaten av de positiva och negativa effekterna bygger dock inte på 

några vetenskapliga undersökningar utan på Barbros egna uppfattningar.    

 

Av den andra intervjun framkom det att brottsoffren upplevde det positivt att få ett 

ansikte på gärningsmannen. Brottsoffren fick också en möjlighet att ställa frågor till 

gärningsmannen samt få berätta om de konsekvenser som brottet medfört. Genom 

medlingen får också brottsoffren en chans att lämna händelsen bakom sig. Viktigt 

att notera är att dessa resultat inte bygger på några vetenskapliga uppföljningar utan 

att de grundas på den uppfattning Pia Byström har. Pia berättar dock att de i 

dagsläget förbereder en utvärdering av medlingarna genom enkätundersökningar. 

Dessa undersökningar ska påbörjas efter årsskiftet. Pia kunde inte komma på några 

negativa effekter för brottsoffer som medverkat i medling.  

 

I Örnsköldsvik används samma typ av gottgörelse- och beteendeavtal som tidigare 

nämndes i intervjun med Umeås medlingssamordnare, men till skillnad från Umeå 

använder sig Örnsköldsvik även av gottgörelseavtal som rör ekonomisk ersättning.  
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4  Diskussion 

I inledningskapitlet beskrivs syftet med medling. Brottsoffret och gärningsmannen 

ska få träffas och tillsammans diskutera hur de ska hantera följderna av brottet. 

Parterna får en central roll där de får berätta om sina respektive upplevelser utan att 

bli avbrutna. Gärningsmannen ska få en förståelse för de konsekvenser brottet 

medfört och samtidigt få en chans att be om ursäkt. Brottsoffret ska i sin tur få 

bearbeta händelsen, så dess negativa följder, som exempelvis rädsla, vrede eller oro 

minskar. 

Genom vår studie kan det konstateras att syftet och de förväntade effekterna med 

medling stämmer väl överens med hur medlingsverksamheten fungerar i praktiken. 

Brottsoffren upplever att deras oro och rädsla minskar genom att de får ett ansikte 

på gärningsmannen, att de får en förklaring till det inträffade samt att de får svar på 

de frågor som uppkommit i och med händelsen. Det var också vanligt att 

brottsoffren i och med brottstillfället känt sig kränkta och i underläge. Genom 

medlingen upplevde de istället att deras position stärktes och att de återtog 

kontrollen genom att förklara för gärningsmannen att denne handlat felaktigt. 

Enligt Johan Cullberg, som är professor i psykiatri, kan en kris delas in i fyra olika 

faser. Dessa faser är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt 

nyorienteringsfasen. Under chockfasen tenderar personen att uppträda förvirrat och 

det är inte ovanligt att personen har overklighetskänslor. När den drabbade går in i 

reaktionsfasen reagerar denne med rädsla på vad som hänt. Detta beror på rädslan 

att än en gång bli utsatt för brott eller att tvingas möta gärningsmannen igen. Under 

den här fasen kan den drabbade också visa ilska, både mot gärningsmannen och mot 

omgivningen. Den tredje fasen är bearbetningsfasen och syftet med denna fas är att 

brottsoffret ska bli fri från de emotionella känslor som brottet medfört. Vi anser att 

denna fas kan kopplas ihop med medling. De resultat vi fått fram visar att 

medlingen innebär en minskad rädsla. Brottsoffret får en chans att bearbeta sina 

upplevelser genom att tala med gärningsmannen och få svar på eventuella frågor 

kring brottet. Detta medför i sin tur att de emotionella känslorna minskar och 

brottsoffret kan gå vidare med sitt liv. Genom att brottsoffren får tillrättavisa 

gärningsmannen och att de troligtvis får en ursäkt leder till att ilskan reduceras. I 

nyorienteringsfasen återskapas det liv den drabbade hade innan händelsen och 

personen återfår kontrollen över sitt liv. Denna fas kan jämföras med en avslutad 
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medling. Den drabbade har genom medlingen återskapat kontrollen och ser 

händelsen som ett avslutat kapitel.  

Vi anser att det är anmärkningsvärt att det i stort sett inte påvisades några negativa 

effekter för brottsoffren i någon av studierna. Vad detta beror på kan vi bara 

spekulera i, men vi tolkar det som att studierna varit inriktade på att bevisa de 

positiva effekterna och att de mer eller mindre förbisett eventuella negativa effekter.    

4.1 Slutsatser och förslag 

De slutsatser vi kan dra av vår studie är att medling är positivt för brottsoffret. Vi 

tror att detta delvis beror på att medlingsverksamheten bygger på att båda parterna 

får en central roll. Tyngdpunkten ligger i att de tillsammans ska få bearbeta 

händelsen och få en möjlighet att lägga händelsen bakom sig. En brist i studien är 

naturligtvis att inga negativa effekter har kunnat påvisas. Rimligtvis borde det även 

finnas negativa effekter eftersom medling riktar sig till olika individer som har olika 

förutsättningar att hantera och bearbeta en brottshändelse.  

Vi anser också att det är ytterst märkligt att ingen uppföljning har gjorts kring 

effekterna av medling i vare sig Umeå eller Örnsköldsvik. De resultat vi fick fram 

genom intervjuerna bygger på intervjupersonernas personliga åsikter och egna 

slutsatser, vilket inte behöver betyda att de inte stämmer, men det är heller ingenting 

som bevisar att medling bara är positivt. Noterbart är att båda intervjupersonerna 

uttrycker sig nästan identiskt med BRÅ:s rapporter som behandlar medlingens 

effekter. Detta ger oss utrymme att tolka att deras åsikter kanske baseras på BRÅ:s 

resultat.    

Utifrån detta anser vi att en ordentlig uppföljning av medlingsverksamheterna måste 

genomföras för att på ett vetenskapligt sätt bevisa att medling är positivt. Vårt 

förslag är att utforma en enkät som brottsoffret får ta med sig hem efter avslutat 

medlingsmöte. Enkäten ska behandla det som individen uppfattade som positivt 

respektive negativt med tyngdpunkt på effekterna. En av de centrala frågorna ska 

utvärdera huruvida brottsoffrets rädsla minskat efter avslutad medling. Tanken är att 

enkäten ska fungera som ett hjälpmedel för brottsoffret, så att denne på ett enkelt 

och konkret sätt får skriva ner hur medlingen upplevts. Med enkäten bifogas ett 

frankerat svarskuvert i syfte att medlingsverksamheterna ska få en möjlighet att 

utvärdera och sammanställa resultaten av enkäterna. För att öka svarsfrekvensen ska 
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medlarna tydligt informera om enkäten under medlingsmötet i syfte att förmå 

brottsoffret att delta i undersökningen. Eventuellt kan en mindre gåva, exempelvis 

en biocheck, locka ett större antal att medverka i undersökningen.        
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